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PROGRAMMA 

Voor het Jaar 1831, 

Bestuurders van het Genootschap, Zot Verden 

diging van de Christelijke Godsdienst tegen 
derzelver hedendaagsche Bestrijders, opgerigt 
in 's Gravenhage, hebben, in hunne Vergadee 
ring van den 93**" November dezes jaars, over 
de bij hen ingekomene Verhandelingen uit- 
spraak gedaan, 

L. Op de Vraag, vorderende: Een Leesboek, 
bijzonder voor meergeoefenden ‚ waarin de voor- 
naamste gronden van de waarhzid en het prak- 
tisch belang der Christelijke Leer, volledig 
en geregeld worden voorgedragen, inzonder- 
heid naar de behoeften van onzen tijd, îs inge- 
komen eene Nederduitsche Verhandeling, met 
de Zinspreuk: Blijft gi in het gene gij ge- 
leerd hebt enz. rAULUS. Dezelve levert 

een 



6 J.C. RIEHM, ner LIJDEN van 

heid, of wel eene openlijke herroeping van zijn 
voorgeven, de Zoon van God, de Zaligmaker 

der wereld te zijn: eene herroeping, welke Hem 

door de vrees des nabijzijnden doods zou zijn 
afgeperst. Dien ten gevolge moesten de aan 
doenlijkste en Hem meest vereerende tijdsgee 
wrichten van ’s Heilands lijden niet zelden stof 
tot laster en bespotting opleveren. k 

Doch ook onder de vrienden van je zus bestond 

er van ouds her en bestaat er nog heden groote 

verdeeldheid van gevoelens, zoowel wat de oor 
zaken van dat lijden aangaat, als wat ’s Lijders 

eer en waardigheid daarbij betreft. Sommigen 

meenen , tot opheldering en handhaving hiervan, 

aan bovennatuurlijke en buitengewone oorzaken of 

inwerkingen te moeten denken; anderen, daar= 

entegen, verklaren het verschijnsel op eene na- 

tuurlijke, gewone wijze, en vinden daarin niet 
alleen niets raadselachtigs, maar bewonderen ook 

de daarbij betoonde heiligheid en grootheid des 

Heeren. Nog anderen vinden in geene van bei- 
de deze verklaringen eene genoegzame voldoe- 

ning. 

Het aangevoerde is toereikende, om te doen 

zien, dat eene opzettelijke toelichting van je- 

zuslijden in Gethsemané nog geenszins overbo- 

dig mag geacht worden. Kan een naauwkeurig 

en waarheidlievend onderzoek naar den aard en 

de 



TEZUS in GETHSEMANE, 7 

de oorzaken van dit merkwaardig voorval, met 

zedigheid en eerbied voor den Goddelijken Lij- 

der in het werk gesteld, strekken, om het on. 

geloof en den spotlust te doen blozen; het zal 

ook den twijfelmoedigen, zoo wij hopen, tot 

versterking zijns geloofs welkom zijn. Wie 

zou toch niet wenschen, den sluijer , welke over 

Gethsemané uitgebreid ligt, zoo veel mogelijk 
te zien weggenomen, bedenkingen te zien op- 
geruimd, en ook hetgeen zonderling of zelfs 

aan jezus onwaardig zou kunnen schijnen, 
met zijne ware grootheid, zoo als de Bijbel ons 

dezelve schetst, te zien overeengebragt ? 
Te regt werd dan dit voorval , onverminderd 

hetgeen, in vroegere en latere tijden, te de- 

zen in het midden gebragt is, door het achtens- 

waardig Genootschap tot verdediging van de 
Christelijke Godsdienst tegen derzelver heden- 
daagsche bestrijders, gerekend nog eene nadere 
opheldering te behoeven, en belangrijk genoeg 

geacht, om de vrienden des Christendoms daar 
toe uit te noodigen. Wij wagen het, tot dat 

einde het onze bij te dragen, en wij oordeelen 

het niet ongepast, het beginsel, hetwelk ons bij 
deze onze beschouwing tdi ale al aanstonds 

kenbaar te maken. 

Voorzeker wijkt yezus zielelijden in Gerhse= 

mané grootelijks af van die kalme en bedaarde 
A á ge- 
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krooning aanspraak te kunnen maken. 

— Deze stof wordt nogmaals dus opgegeveù 
ter bewerking: Eene verzameling en verkla 

ring der gezegden van jezus, betreffende 
zijn lijden en sterven tot vergeving der zon- 
den en zaligheid; met nasporing der redenen , 

waarom Hij niet meermalen en uitvoericer 

daarvan gesproken heeft ; benevens een betoog , 
dat de Apostelen, aan welke Hij dit ter ont 
wikkeling had overgelaten, in diervoege aan 
deszelfs oogmerk beantwoord hebben , dat in de 

overeenstemming van het onderwijs Van jE- 
zus en de Apostelen een allezins voldoende 
grond gelegen is tot onze overtuiging en ver- 

troosting. De beantwooording moet geschieden 

vóór 1 Februarij 1833. 
IV, Op de Vraag, verlangende: Bene 

grondig beredeneerde Verhandeling over den 
aard, den voortgang en de strekking van de 

Voorzeggingen des O Verbonds aanga nde 
het Godsrijk, zijn ingekomen swee Verhande- 

‘lingen: 
1. Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk: 

Och! dat Israëls Verlossing uit Sion 
kwame, Ps. XIV: 72, 

a. kene Nederduitsche , met de Zinspreuke: 

Joh. V: vs. 46, 47. 
De Vergadering hecft aan den Schrijver van 

N. 
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N. 1. den lof van veel geleerdheid geenszins 
kunnen weigeren, en in zijnen arbeid de be- 

wijzen aangetroffen van veelvuldig onderzoek; 
doch, bij al het goede, hetwelk de Verhandeling 
bevat, geoordeeld, dat zij aan het hoofddoel 
der Vraag. niet beantwoordde, en deswegens 

niet kon worden bekroond. — N. 2. is be= 

vonden van alle waarde ontbloot té zijn, 
V. Op de Vraag, betreffende: Zet hooggaan- 

de lijden van jezus in Gethsemané, zijn in- 
gekomen zes en twintig Verhandelingen. 

1, Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk: 
ele. & Emdviouriw dy yedot mapan hbar: 

a, Eene Nederduitsche, mer de Zinspreuk: 

Als ik zwak ben, dan ben ik magtig. 
PAULUS, 

3- Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk: 
Christus Jezus , den menschen gelijk.ge= 
worden — zonder zonde, PAULUS. 

4 Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk : 

Aumeïras Kal dover: THEOPHYLAe 
CTUS, 

5. Eene Nederduitsche, met de zinspreuk 
TETEÀSCTAI. 

6. Eene Nederduitsche, met de’. Zinspruik 
Vitam impendere vero, (zonder Naam- 
briefje ). 

7. Eene Larijnsche, met de Zinspreuk # 1 Cor. 
XHF 
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XU: 8. Ex épouse yèp ywdanopeve u. T. Äe 
8. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk: 

Vater hilf mir aus dieser stunde. — Joh. 
XII: 27. 

g. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk : 
db zal °Iyooös Wa dyidon. wv Tede Eb. 
XIII: 12. 

10. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk: 

zi gy Òoneì mepì Teu Xpicrou; rívag viós 
Ear. 

11. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk: 
Hebr. V: 11. mep? oû moàds óAóyage kT. À. 

12. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk : 
gaxápiós tori Ee Ev mj oravdadoij Ev 

ëjzoí. Matth. XI: 6, 
13. Eene Hoogduitsche , met de: Zinspreuk: 

__ érameivwrev éaurdy yevónevos ùrúRoos pé- 

xp Ôavdrove Phil II: 8, 
14. Eene Latijnsche, metde Zinspreuk: Z2- 

Aw Tie Afyes srepì ddfderag. ueTeÂ. CLE- 

MENS dlexandr. 

15. Fene Hoogduitsche, met de Zinspreuk : 
ó dè zaipde Óuoiwe müvrwv Eger KOpuPav. 

16. Eene Hoogduitsche, met-de Zinspreuk: 
"Ide ó dvÔpwmos. [ % 

17. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk: 
oöyiraüra ide: maberv Tov XpioTòp. &. 7. À. 

Luc. XXIV: 26. 

18. 
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18, Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk : 
edrnarchly ú voPia amd Tv TErvwv adrijg 
mávrwv. JEZUS 

19, Eene Latijnsche, met de Zinspreuk: zò 
Pipa Kupiou péver els TÒv aiûva. 1 Pet, 

_ Cap. IL. v. 25. 
ao. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk : 

où Taöra Eder malen ròy Xpiordy nat. 
u.r.A. Luc. XX5 26, 

a1, Eene Hoogduitsche , met de Zinspreuk: 

si la mort et la vie de Socrate etc, 
ROUSSEAU. 

aa, Eene Latijnsche, met de Zinspreuk: 
2Iyooüs Xpiorde yÔke wal oúpepov ò aürds. 
x.T.À. Hebr. XIII: 8, 

a3. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk: 
Joh. I: 29. 4de ó djvde Toö Oeoö. u. r. A. 

24. Eene Nederduitsche, met de Zinspreuk: 
door de genade die mij gegeven Îs, zeg 
ik enz. paurLUS. Rom XII: 3. 

ag. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk: 
Ego mihi ita conscius sum, non alienam\ 

ob causam Etc. MELANCHT. Epist. 
(ad camer.) IV: 5. d 

26. Eene Hoogduitsche, met de Zinspreuk: 
où dt éd aüry ú Pwvy yéyover, dM OW 
üpës. Evang. Joh. cap. XII: vs. go. 

N.5,6,7,8,9, 10,12,14, 15, 16,17, 
18. 
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18,20, 21,22, 23 en 25. zijn bevonden zooe 

danig te zijn, dat zij in geene aanmerking kon- 
den genomen worden, 

N. 1,29 IIs 135 19 en 24, hoe zeer niet 

geheel en al onbelangrijk, hebben echter te 

weinig voldaan, dan dat tot bekrooning van 

eene derzelve kon besloten worden, _N. 26. 

te laat ingekomen zijnde, heeft, om die re- 
den, aan het oordeel van Directeuren niet 
kunnen onderworpen worden. 

„Aan N. 3. is zoo veel: waarde toegekend, dat 

‚ dezelve met eene GOUDEN MEDAILLE is be- 

kroond. En heeft het Naambriefje als der- 
zelver Schrijver doen kennen J.C. RIEHM, 
Theol. Doct. en Predikant te Amsterdam. 

N. 4 is geoordeeld zoo veel verdienste te 

bezitten , dat dezelve „ als accessit, zal worden 

uitgegeven. En wordt den Schrijver eene 
ZILVEREN MEDAILLE aangeboden, indien 

hij tot de opening van zijn Naambriefje de 
vrijheid vergunt. 

Wat betreft de Nederduitsche Verhandeling 
over 1 Kor. XV: vs. I1— 28. met de Zin- 
spreuk: mávra donwudleree K. 7. A. waarover 
reeds in de voorgaande Vergadering het oor- 
deel was uitgesproken, hetwelk ook voorloo- 
pig- openlijk is bekend gemaakt; dezelve is be- 

vonden , niet alleen de blijken te dragen: van 
groos 
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gtoote belezenheid in vele, vooral hedendaag- 
sche Schriften, maar ook volgens eene vrij 
gelijdelijke orde te zijn opgesteld, en eenen 
rijkdom van zaken te bevatten, Men heeft 

echter tot de bekrooning niet kunnen beslui- 
ten, om dat de Schrijver zich te veel met alge- 
meene aanmerkingen vergenoegt, waar hij in 
het bijzondere had moeten treden; zich op on- 

derschéidene plaatsen op min bewezene voor- 

onderstellingen grondt; en, door te zeer ge- 

kunstelden stijl, niet zelden zekere donkertieid 
in zijne voordragt heeft, welke het regt vere 
stand van zijne meening bij den ongeleterden 
lezer zou verhinderen. 

De Prijsstof, opgegeven in het Program- 
ma van 1828, bladz. 8, en insgelijks te vin- 

den in dat van 1830, bladz. 2, wordt bij her- 
haling uitgeschreven, — De Verhandelingen 
moêten worden ingezonden vóór 1 December 
1932. 

De Naambriefjes der onbekroonde Verhaù- 
delingen zijn ongeopend verbrand. 

Voorts is besloten tot de uitschrijving van 
de navolgende nieuwe Prijsstoffen, met aan- 
bieding van de Gouden Medaille, of #wee hon- 

derd vijftig gulden: 
1. Eené beredeneerde opgave van het ken- 

merkende van Lucas Evangelie, eene 
aan- 
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aanwijking van de verhouding, în wel- 
ke ‘het staat tot de schriften van umat- 
THEUS €72 MARCUS3 En éen bondig 
bewijs , zoo van deszelfs echtheid, als 
eigenaardige waardij voor de kennis der 

Leer en Geschiedenis onzes Verlossers: 
alles met inachtneming van hetgene, 

vroeger en later, ten nadeele van dit 

Evangelie is beweerd. in te leveren vóór 
1 September 1933. 

Eene Verhandeling over de Verzoeking 
van jezus in de Woestijn, welke de 
hoofdgevoelens over dezelve uitlegkundig 
toetst, het meestwaarschijnlijke bondig 
staaft, en tevens onderzoekt, of zulks 
in verband sta, zoo wel met de betrek- 

kingvan jezus op aarde , als met zijne 
lotgevallen; en, zoo ja, in hoedanig 
verband wij ons dit moeten voorstellen. 
in te zenden vóór 1 Februarij 1833. 

II. Hebben wij in jezus curisTus een 

IV. 

vlekkeloos voorbeeld? In hoeverre is het 
ons ter navolging gegeven? En welke 
zijn de middelen, om die navolging te 
bevorderen? om beantwoord te worden 
vóór 1 Januarij 1833. 

Welke zijn de oorzaken, dat ers te de- 
zer dagen, in Europa zoo velen opstaan , 
welke zich meer of min van het Kerk= 

ge- 
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genootschap ‚ waarin zij opgevoed zijn, 

afscheiden? Wat moeten wij daaruit 
nopens de godsdienstige en zedelijke ge- 

steldheid van onzen tijd opmaken? En 
hoedanig zijn de vooruitzigten in de toc- 
komst, welke dit verschijnsel oplevert? 
de beantwoording moet geschieden vóór 
1 April 1833. 

De Schrijvers, die naar den Prijs dingen, 
worden verzocht, hunne Namen niet bij de 

Verhandelingen te stellen, maar dezelve met 
eene Spreuk te onderschrijven, en er bij te 

voegen een verzegeld Briefje, dezelfde Spreuk 

tot opschrift hebbende, waarin hunne namen 

en woonplaatsen gemeld zijn; voorts zich der 
kortheid en klaarheid te bevlijtigen, en hunne 

Verhandelingen in Jeesbaar schrift, liefst in 

de Nederduitsche of ook in de Latijnsche, 

Fransche en Hoogduitsche Taal, met Romein- 
sche Letters, ( naardien het met Hoogduitsche 

karakters en onduidelijk geschrevene niet in aan- 

merking gebragt wordt), vrachtvrij, en, zoo 

veel mogelijk, met eene bij het Genootschap — 
onbekende hand geschreven, te zenden aan den 

Secretaris des Genootschaps. ISAAC SLUI- 

TER» Predikant te 's Gravenhage, en zich te 
schikken naar de voorwaarden , in vorige Pro- 
grammata opgegeven, 

Men 
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Men herinnert de meermalen herhaalde waar- 
schuwing, in vorige Programmata gedaan, 
dat men zijne bekroonde Verhandelingen , noch 
afzonderlijk, noch ín een ander werk, zal 

mogen uitgeven, zonder bewilliging dezer 
Maatschappij. 

Het Genootschap behoudt aan zich het regt, 
om naar goedvinden, te algemeenen nutte, 
gebruik te maken van al de ingekomene Ver- 
handelingen , en dezelve, schoon er de Prijs 

niet aan is toegewezen, geheel of ten deele 
gemeen te maken, hetzij alleen met bijvoe- 

ging der Zinspreuken, door de Schrijvers ge- 

bruikt, het zij ook met uitdrukking van hunne 
namen, indien zij, daartoe verzocht wordende, 

dezelve gelieven te openbaren. 



VERHANDELING 

OVER 

Het hooggaande lijden van JEZUS 

in Gethsemané 

DooOkR 

J. C. RIEHM, 
Theol. Doctor en Predikant 

te Amsterdam. 

AAN WIEN EEN GOUDEN EEREPRIJS 

IS TOEGEWEZEN. 
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BEEMED TRE HP rh Je Salve ebladze re 
Benaming, gewigt en moeijelijkheid van het onder- 

werp (bl. 1—5). — Verschil van gevoelens over het- 

„zelve (5, 6). — Gepastheid der uitgeschrevene Prijs- 

vraag (6, 7). — Beginsel onzer wijze van beschouwen 

(7-9). — Verdeeling der Verhandeling (9, 10). 

EERSTE HOOFDSTUK. 

OORDEELKUNDIGE AANMERKINGEN, BE= 
TREFFENDE HET VERHAAL DER 

EVANGELISTEN. 

$. u Vermelding dezer aanmerkingen. « 1. 
S. 2. Bronnen van het verhaal. . « « « 13: 

Geloof waardigheid der Geschiedschrijvers in het al- 

gemeen (13, 14). Van het gebeurde in Gethsemané 

waren drie Apostelen , voor een goed gedeelte , oor- 

en ooggetuigen (1521), behalve dat zij desaan- 

gaande, door den Heer zelven, nader konden zijn in= 

gelicht (15, 18—20). 

S. 3. Over den Engel, bij Lucas vermeld. 21. 
Echtheid der plaats (21, 22). — Dat de verschij- 

ning in eenen eigenlijken zin is op te vatten (22 

25). — Waarom dezelve alleen door Lucas vermeld 

wordt (25—28 ). 

S. 4. Over het stilzwijgen van JOANNES... 29 
Wederlegging van BRETSCHNEIDER (29,30). — 

ts ANNES gaat ook andere gewigtige voorvallen , wel= 

„ke hij zelf had bijgewoond, met stilzwijgen voorbij 

(31). — Het voorname oogmerk van zijn Evangelie 

be= 
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bepaalde de keus zijner berigten (31,32). Ofschoon, 

bij de vermelding der laatste lotgevallen van sezus, 

eene meerdere overeenstemming met de overige Evan- 

gelisten natuurlijk was (33-35), wijkt hij echter 

ook hier van dezelve af, door of te verhalen, wat zij 

hadden overgeslagen (35, 36), of voorbij te gaan, 
wat door hen voldoende in het licht gesteld was (37). 
— Hieruit laat zich het onderhavig verschijnsel ge- 

makkelijk verklaren (38-—40); weshalve er geene 
reden bestaat, om tot andere gissingen de toevlugt te 
nemen (40 —42)). 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
OPHELDERING VAN °S HEILANDS LIJDEN. 

S. 1. Aanleg van dit Hoofdstuk. « « « 45e 

$. 2. Aard en graad van SEzus lijden. …. 44, 

S. 5. Verklaring der bede... 

De aard en graad van sEzus lijden blijkt: uit ’s Hei- 
lands getuigenis zelve (45—47), uit zijne houding 

en bede (47 —50), uit de beschrijving der Evange- 

listen (50— 55), en uit de zending van den din 
(5557). 

. . hd Ld e 5 e 

Voorloopige aanmerkingen (57 — 59), — ERE ff 

gen tegen de opvatting van den drinkbeker in den zin 

van de toenmalige benaauwdheid (59 —62). — We- 

derlegging der uitlegkundige bewijzen voor dit gevoe- 

len (62— 67). — Betoog, dat er sezus laatste lij= 

den en sterven door te verstaan is (67 —72)). 

S. 4. Over de versterking van JEZUS door 
den Engel ot 

Hoe de Engel zich aan den Heer vertoond heeft 

(72-74). — Hij versterkte den Heiland, niet naar 

het ligechaam (74,75), maar naar den geest (7577). 

Hier- 
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e= Hierùit mag echter niets ter oncere van sEzus 
worden afgeleid (77 —79). 

S. 5. Beloop van 3EzUS lijden. …« . « « 79 
Er was in dit lijden eene opklimming en afdaling 

zigtbaar (79, 80). — Dit wordt betoogd, zielkundig 

(80—82), geschiedkundig (82-84) en uitlegkundig 

(84-88); waaruit tevens blijkt, dat de verschijning 

van den Engel tot de eerste bede moet gebragt wor- 

den. — Twee bedenkingen hiertegen worden beant- 

woord (89 —92). 

S. 6. Verklaring van den uitroep aan het 
kruis. « « « … ee « «ee « 9% 

Opgave der voornaamste gevoelens (9294). — 

De uitroep, overgenomen uit den XXII Psalm (95, 

96), wordt gevoegelijkst in den geest van dien Psalm 

verklaard (96, 97), alwaar dezelve voorkomt als 

een, door het hevigst smartgevoel ingegeven , doch 

vertrouwend , gebed om spoedige verlossing (97 — 

99). — Deze opvatting wordt tevens uitlegkundig: 
(100—102) en geschiedkundig (102—105) gestaafd, 

DERDE HOOFDSTUK. 

ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN 

’S HEILANDS LIJDEN. 

$. 1. Voorbereiding. « …« & « « « « « 106. 

S. 2. Opgave en beoordeeling der voor- 

naamste gevoelens. « … « « « « 109 
Jezus lijden pleegt of aan bovennatuurlijke , of aan 

natuurlijke oorzaken toegeschreven te wordea (109, 

110). — Verschillende wijzigingen van eerstgenoemde 

verklaring, (110—111) ; en wederlegging derzelve 

(112—123). — Met nog veel grooter verscheidenheid 

wordt het tweede gevoelen voorgedragen (123 —123). 

Het 
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Het denkbeeld, dat sezus ontroering eene slingering 

zou geweest zijn tusschen neiging en pligtbesef, wordt 

opzettelijk bestreden (129 — 134). 

$. 5. Ontwikkeling van ons gevoelen. « 154 
Één hoofddenkbeeld heeft zich van 's Heilands ziel 

bemagtigd, dat, namelijk ; van zijn lijden en sterven 

(134 — 136). — Er is onderscheid te maken tusschen 
voorafgegane en nw plaats hebbende aandoeningen 

(136 —140). — Jezus moest tegen den kruisdood 

hoog opzien, zoowel om andere redenen (140 — 143) , 

als bijzonder omdat dezelve de bezoldiging der zonde 
was (143,144). — Overzigt (144—147). 

S. f. Betoog van hetzele, 
1.) Uit 1EzUS geaardheid, karakter - 
en bestemmings « « « « « « « & 147s 

Jezus was mensch, naar ligchaam (147 — 149) en 
ziel (149 — 151). Hij moest door lijden geheiligd-wor- 

den (151). — De kruisdood had; als vrucht der zon= 

de, te meerdere bitterheid voor Hem in (152155) 

S. 5. 2.) Uit vroegere sporen zijner ont 
roering bij de gedachte aan zijnen 

dood. ee 
Naar mate de Tijdenstijd naderde, vertoonde zich 

deze ontroering sterker in den Heer (155 =— 158). 

S. 6. 5) Uit den tijd en dé plaats van 
dit lijden... … zn 159. 

De lang gevreesde ure was aangebroken (159). — 

Voeg hierbij de voorafgegane aandoeningen, de een= 

zaamheid der plaats, enz. (159 —161). 

S. 7. 4.) Uit de getuigenis der H. Schrift 
zelve... «ee ee can 

De inhoud van sezus gebed wijst de oorzaak van 
zijn lijden aan (162, 163). — Deze oorzaak blijkt 

: ook 
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ook uit zijne toespfaak tot de Apostelen (163, 164), 
en uit Hebr. V: 7,8. (164, 165). 

VIERDE HOOFDSTUK, 

OPLOSSING VAN BEDENKINGEN EN VERDEDIe 

GING VAN ’S HEILANDS HOOGE WAAR= 

DIGHEID EN ONBEVLEKT KARAKTER 

Se 1e Planse o 6 à o & & ev o e + ò 165 

S. 2. Oplossing van geschied- enzielkun= 
dige bedenkingen. « « « « « « « 168 

Het vooruitzigt van den kruisdood moest den Heer 
niet alleen met droefheid , maar ook met angst ver= 

vullen (168 —170). — Deze angst is niet in strijd, 

noch met ’s Heilands voorkennis van zijnen dood (170 

— 177), of van zijne daarop te wachten verhooging 

(177 — 180) , noch met zijne hloekmoedigheid (180 

187). 

_$. 3e Oplossing van leerstellige bedenkin= 
BEN eee je ss ee « « «187, 

De vreeze des doods in sEzus is zeer wel overeen 

te brengen, zoowel met het vrijwillige van zijn lij- 

den en sterven (187 —193), als met zijn onbevlekt ha= 

rakter (193198). — Zij was geene kleingelodvig- 

heid in den Heer (198 200), noch strijdig met de 

bewustheid zijner onschuld (201,202), noch lafhar- 

tigheid (202—206).— Even min is zij onvereenigbaar 

met zijne Goddelijke Natuur (206 — 209), 

S. 4. Handhaving van °s Heilands eer in 
zijnen uitroep aan het kruis. « « 209 

Het bidden van den Heiland om spoedige verlos- 

sing strookt en met zijn vroeger bestaan, en met de 

omstandigheden van het oogenblik , en met den wil 

van 



vt INHOUD. 

van God (209-212). — Er is geen wantroüwen; 
noch ontevredenheid in gelegen (212, 213). … Zelfs 

blijkt ook uit dezen uitroep de ware grootheid des 

Heeren (213 — 215 ); terwijl dezelve op de overige 

kruiswoorden een belangrijk licht werpt (215 ) 

$. 5. Jezus grootheid in zijn lijden. « « 2164 
De Heer is groot en beminnelijk , omdat Hij geheel 

als mensch (216220) en als gevoelig mensch 

(220—223) verschijnt; omdat Hij zich allezins op= 

regt, eenvoudig en nederig betoont (223 — 225); ome 

dat Hij, te midden van zijn lijden, nog voor ande- 

ren nuttig tracht te zijn (225 — 227); omdat Hij zij- 

ne toevlugt neemt tot het gebed (227, 228); omdat - 

Hij, in dat bidden, de ootmoedigste en volkomenste 

onderwerping (229 —231), de onbepaaldste gehoor- 

zaamheid en onbevlektste heiligheid (231—235), en 
de hoogste mate van geloofsvertrouwen (235 — 237) 

ten toon spreidt; en, eindelijk , omdat Hij alzoo, op 

de roerendste wijze, zijne liefde tot de menschen ver= 

klaard heeft (237 — 239). 

$-6. Vruchten van dit lijden. « « « e 259 
De Heer werd daardoor geheiligd en volmaakt 

„(239 — 241), gevormd tot barmhartig Hoogepriester 
(241, 242) en verhoogd (242, 243). Voor de Ge- 

meente is dit lijden nuttig, naar gelang zij ziet op de 

oorzaak van hetzelve, (243, 244); op den Heer, 

of als toonbeeld van Gods opvoedende liefde (244, 
245), of als voorbeeld ter navolging (245); op 

de hulp, welke Hem te beurt viel ( 245, 246), en, 

eindelijk, op de vruchten, welke er voor den Heer 

uit voortvloeiden, en die ook der Gemeente te stade 

komen ( 246 — 248 

Ge 
VER: 



VERHANDELING 

OVER 

Het hooggaande lijden van Irzus in Geth- 

SEMI Ee 

INLEIDIN GG. 

Onder al de tooneelen van het lijden onzes 

Heeren jezus CHRISTUS is er geen, hetwelk 

ons zoo zeer treft en roert, als dat van zijn 

lijden in Gethsemané. 

Reeds de benaming van dit gedeelte der lij 
densgeschiedenis is geschikt, om onze geheele 
aandacht tot zich te trekken. Het heet een 

zielelijden of zielestrijd , naar aanleiding van 

’s Heilands betuiging: Müjne ziel is geheel be- 
droefd tot den dood voe ( Matth, XXVI: 38. 
Marc. XIV: 24.) , of ingevolge de uitdruk- 
king, waarvan Lucas zich bedient: in zwaren 

strijd zijnde bad Hij te ernstiger CH. XXII: 
44). Het zien van ligchamelijk lijden, her 

A zij 
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zij dat dit veroorzaakt worde door ziekten of 
kwalen, het zij dat het besta in pijniging en 

foltering, door haat en wreedheid uitgedacht, 

moge ons doen ijzen en ons hart als verscheu- 

ren; een lijden iz de ziel maakt veel meer onze 
deelneming gaande. Het eerste doet ons terug- 
deinzen; het laatste trekt ons aan, en vervult 

ons met zachte, stille weemoedigheid. Door- 

gaans is het zielelijden een diep, innig, in zich 

zelf besloten gevoel; doch het kan zich ook naar 
buiten openbaren door bewegelijke weorden, 

verzuchtingen en tranen. Tot deze hoogte ge 
klommen wekt het ons medegevoel ten sterkste 

op, en maakt het zich ook, in zekere mate, 

meester van onze ziel, Desniettegenstaande hangt 
de indruk van zoodanigen aanblik grootendeels 

af van ’slijders zedelijke waarde, De onschul- 
dige, de godvruchtige, de menschenvriend zal 

dubbele belangstelling, deelneming en mededoo- 
gen inboezemen, vooral, wanneer zijn lijden 

een uitwerksel is van ondankbaarheid, verblind- 

heid en miskenning zijner weldadigste en liefde- 
rijkste bedoelingen, Ook is de edele slechts 

voor innige zielesmart vatbaar; en wat door an- 

deren vaak niet opgemerkc, niet gevoeld wordt, 

is het juist, wat dezen allermeest grieft en ne- 
derbuigt. Daarenboven heeft het ligchamelijk 
smartgevoel deszelfs grond in uitwendige, zigt- 
bare of anderzins spoedig te ontdekken oorza- 

ken; 
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ken; maar het lijden in de ziel bestaat in voor= 

stellingen en beelden, welker aard, zamenhang 

en gang niet zoo spoedig in het oog vallen. 
Zekere donkerheid ligt uitgebreid over hetgeen 
zich in de ziel des lijders beweegt; en dit ge- 

heimzinnige is het vooral, wat ons tot hem 
henen trekt, en ons niet tot rust laat komen, 

alvorens de verborgene oorzaken zijner smarten 
bespied te hebben, 

Beschouwen wij, met dat oog, jezus lijden 
in Gethsemané; dan kunnen wij rekenschap ge 

ven, waarom dit tooneel, boven alle andere, 

ons zoo bijzonder aantrekt. Wij zien onzen 

Heer hier niet in het ligchaam, maar in de ziel 
lijden, en in het ligchaam slechts voor zoo ver, 
als die zielesmart zich door het ligchaam opene 

baarde en in het ligchaam uitdrukte. Zeer waar 

is, Wat EWALD (1) Zegt: „ JEZUS leed meer, 

dan ooit een mensch had kunnen lijden. Zijn 
ligt aangedaan en gevoelig hart maakte Hem 
vatbaar voor het grootste en menigvuldigste 

9 lijden. Hoe grooter, edeler, gevoeliger en 
veelomvattender een mensch is, voor dies te 

„ zwaarder lijden ligt hij bloot. En wie was 

»„ grooter, edeler, gevoeliger en veelomvatten- 
der, dan onze cer? — Waarlijk, dat lijden, 

» het- 

9 

Eid 

(1) Overdenkingen over ’s Heilands lijden, dood en op- 

standing , vert, door WOLTERSEEK, bl, 24 , ade uitge 

Â 2 
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„ hetwelk gezien, verhaald en beschreven kan 
„ worden , was zeker het geringste, dat Hij 
9) onderging. Wie ooit ondervonden heeft, wat 

s Zielelijden zij, die weet wel, dat ligchamelij- 
2 ke smarten daarbij niets zijn.” 

En tot welk eene ontzettende hoogte is dat 
zielelijden in Gethsemané gestegen! Hoe hul- 

peloos en diep vernederd verschijnt ons hier on- 

ze Heer! Hij zelf klaagt: Mijne ziel is geheel 
bedroefd tot den dood toe. Gedrongen door ‘het 
gevoel van behoefte aan de deelneming en ver- 

troosting der vriendschap , vermaant Hij zijne drie 

Vertrouwelingen, om met Hem te waken. Nu 
werpt Hij zich neder voor God, en de hartroe- 

rende bede: Vader, indien het mogelijk is, laat 
dezen drinkbeker van mij voorbijgaan! dringt, 
bij herhaling, door den plegtigen, zwijgencen, 

nacht tot ons oor. Wij zien Hem, met stof 

en doodzweet bedekt, nu eens op zijne kniën 

liggen, dan op de aarde zich wentelen, dan 

weder henengaan tot zijne vrienden, om bij de= 

zen eenige verademing te zoeken. Te vergeefs! 
Zij schijnen niets te gevoelen van den storm, die 

‘s Meesters ziel beroert, — Wie kan het zonder 

deernis en aandoening lezen ? 

Zulk lijden treft Ez us, den heiligen en on- 

schuldigen, den grootmoedigsten Menschenvriend, 

het voorwerp van ’s Vaders allerbijzonderst wel- 

bes 
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behagen! En welk een verschil tusschen deze 

hooggaande versaagdheid en de Hem altoos zoo 

eigene bedaardheid en kloekmoedigheid, tuse 

schen die bittere droefheid en zijne overigens 

betoonde blijmoedigheid en zielevreugde, tuse 

„schen dien verschrikkelijken doodsangst ea die 

onuitsprekelijke kalmte, ja verrukking, waar- 

mede Hij , nog dien eigen’ avond , van zijn 

sterven en de daarop te wachten heerlijkheid 

gesproken had (2 )! Hoe vreemd, hoe onver= 

klaarbaar schijnt dit alles! 
Natuurlijk en hoogstbelangtijk tevens is alzoo 

de vraag, welke de oorzaken van jezus hoog- 
gaande lijden in Gethsemané mogen geweest zijn 
aan welke vraag zich van zelve eene tweede aan- 
sluit, te weten, of het daarbij gehouden gedrag 

des Zaligmakers zijns waardig geweest zij? 
Niet altijd zijn deze vragen met den vereisch- 

ten eerbied beantwoord geworden. Vijanden van 
het Christendom meenden hier eene groote vlek 

in Jezus karakter, of zelfs wel eene ontmas- 

kering van Hem, als Volksbedrieger, te ontdek= 
ken. In hun oog was dan °s Heilands angst en 
bede in Gethsemané, alsmede ook de zooge- 
noemde klagt aan het kruis, eene laakbare zwak- 

heid 

Ca) Joan, KlIl: 3:, 33. XIV: 2, 3, 19. XVI: 20 

22, 33b. XVli: 5, IO 13, 24. 
A3 
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heid, of wel eene openlijke herroeping van zijn 

voorgeven, de Zoon van God, de Zaligmaker 

der wereld te zijn: eene herroeping, welke Hem 
door de vrees des nabijzijnden doods zou zijn 
afgeperst. Dien ten gevolge moesten de aans 
doenlijkste en Hem meest vereerende tijdsgee 
wrichten van ’s Heilands lijden niet zelden stof 
tot laster en bespotting opleveren. 

Doch ook onder de vrienden van je zus bestond 

er van ouds her en bestaat er nog heden groote 

verdeeldheid van gevoelens, zoowel wat de oor— 

zaken van dat lijden aangaat, als wat ’s Lijders 

eer en waardigheid daarbij betreft. Sommigen 
meenen tot opheldering en handhaving hiervan, 

aan bovennatuurlijke en buitengewone oorzaken of 

inwerkingen te moeten denken; anderen, daar= 
entegen, verklaren het verschijnsel op eene na- 

tuurlijke, gewone wijze, en vinden daarin niet 

alleen niets raadselachtigs, maar bewonderen ook 

de daarbij betoonde heiligheid en grootheid des 
Heeren. Nog anderen vinden in geene van bei- 

de deze verklaringen eene genoegzame voldoe- 

ning. 

Het aangevoerde is toereikende, om te doen 

zien, dat eene opzettelijke toelichting van je- 

zuslijden in Gethsemané nog geenszins overbo- 

dig mag geacht worden. Kan een naauwkeurig 
en waarheidlievend onderzoek naar den aard en 

de 
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de oorzaken van dit merkwaardig voorval, met 

zedigheid en eerbied voor den Goddelijken Lij- 

der in het werk gesteld, strekken, om het on- 

geloof en den spotlust te doen blozen; het zal 

ook den twijfelmoedigen, zoo wij hopen, tot 

versterking zijns geloofs welkom zijn. Wie 

zou toch niet wenschen, den sluijer , welke over 

Gethsemané uitgebreid ligt, zoo veel mogelijk 
te zien weggenomen, bedenkingen te zien op- 
geruimd, en ook hetgeen zonderling of zelfs 

aan jezus onwaardig zou kunnen schijnen, 

met zijne ware grootheid, zoo als de Bijbel ons 

dezelve schetst, te zien overeengebragt ? 

Te regt werd dan dit voorval , onverminderd 

hetgeen, in vroegere en latere tijden, te de- 

zen in het midden gebragt is, door het achtens- 

waardig Genootschap tot verdediging van de 
Christelijke Godsdienst tegen derzelver heden- 

daagsche bestrijders, gerekend nog eene nadere 
opheldering te behoeven, en belangrijk genoeg 

geacht, om de vrienden des Christendoms daar 
toe uit te noodigen. Wij wagen het, tot dat 

@inde het onze bij te dragen, en wij oordeelen 

het niet ongepast, het beginsel, hetwelk ons bij 
deze onze beschouwing leiden zl; al aansconds 
kenbaar te maken. 

Voorzeker wijkt yezus zielelijden in Gethse- 

mané grootelijks af van die kalme en bedaarde 
A4 ge- 
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gemoedsstenming , welke onzen Heer doorgaans 
kenmerkte. Het voorval is eenig, en daarom te 
moeijelijker te verklaren, omdat uic andere ge- 
beurtenissen weinig lichts te hopen is. Wij ge- 
looven echter ook; aan den anderen kant, dat 

men zich de bezwaren , hier voorkomende, groo- 

ter heeft voorgesteld , dan zij inderdaad zijn , 
en dat men gevolgelijk de redenen van het ver- 
schijnsel te ver gezocht heeft. Is eenvoudigheid. 
in de uitlegging te allen tijde aante prijzen; wij 
meenen dezelve ook hier allerbijzonderst te moe- 

ten vasthouden , en wij zijn van oordeel, dat het 
zuiver geschied- en zielkundig oogpunt, vrij van 
alle inmengselen der stelselzucht, het eenige wa- 

re is, waaruit dat lijden kan en moet beschouwd 

en verklaard worden. De Zielkunde moet ons 

hier grootere diensten bewijzen, dan de Godge= 
leerdheid ; want geschiedkundige nasporingen te 
willen regelen naar, het zij dan te regt, het zij 

te onregt, opgevarte leerbegrippen, is hetgeen 
noodzakelijk op het dwaalspoor leiden moet. Je- 

ZUs CHRISTUS, die den menschen gelijk ge- 
worden en in gedaante gevonden îs als een 
mensch, is, gelijk als wij, verzocht geweest 
in alle dingen, (doch) zonder zonde (3). Dee 
ze Evangelische verklaringen maken den grond- 

slag 

(3) Fitipp. IL: 5—8, Hebr. IV: 15, 
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slag uiet, waarop geheel ons onderzoek zal ge- 

bouwd zijn. \ 

Door de bekoorlijkheid der nieuwheid , wel is 

waar, zal onze wijze van beschouwen zich niet 

aanbevelen, Doch wij doen hiervan gaarne af 
stand, indien slechts de waarheid aan onze zijde 

is, en deze, door onze aanmerkingen , dermate 

In het licht zal worden gesteld, dat een onbe- 
vooroordeeld gemoed daarin zal kunnen berusten, 
en zich tot dieperen eerbied voor en vuriger 
liefde tot den grooten en heiligen Lijder zal op- 

gewekt gevoelen. Intusschen hangt, bij de ver- 

klaring van een voorval, als het onderhavige, 
van ieders bijzonder gevoel en wijze van zien zeer 

veel af. Wij willen dan ook geenszins gerekend 
worden te gelooven, dat de volgende bladen 

aan elk en een’ iegelijk zullen voldoen, en dat 

daardoor het groote vraagstuk ten volle zal bes 

slist zijn. In tegendeel moet iedere, niet geheel 

verwerpelijke , bijdrage tot opheldering van één 
der merkwaardigste en tevens duisterste voorval 

len uit ’s Heilands leven, belangrijk geacht wor- 
den. Zoo toch wordt, tot eene eindelijke vol- 

ledige opheldering der geheimzinnige gebeurte- 

nis, allengs de weg gebaand, 
Ons dan, zoo veel in ons is, naar den wensch 

des Genootschaps, bij het Programma uitge- 

drukt, gedragende, gaan wij tot de behandeling 

A9 van 
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van ons onderwerp over, hetwelk wij in vier 
Hoofdstukken verdeelen. Het eerste zal eenige 

oordeelkundige aanmerkingen behelzen, betref- 
fende het verhaal der Evangelisten. Het tweede 

zal aan de verklaring van hetzelve, mitsgaders 
van den uitroep aan het kruis toegewijd zijn. 

Het derde zal de oorzaken van jezus lijden op- 
sporen. Het vierde, eindelijk, zal het onbevlekt 

karakter en de hooge waardigheid des Heeren 
daarbij handhaven en verdedigen. 
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EERSTE HOOFDSTUK. 

OORDEELKUNDIGE AANMERKINGEN, 

BETREFFENDE HET VERHAAL 

DER EVANGELISTEN, 

S. LE 

Vermelding dezer Aanmerkingen. 

Het verdient opmerking, dat, terwijl MAT THEUS 

(Hoofdst. XXVI: 36—46.), MARCus (Hoofdst. 

XIV: 3e— 42.) en Lucas (Hoofdst, XXII: 
39 —46.) jezus zielelijden in Gethsemané met 

bijzondere vlijt en uitvoerigheid vermelden, en, 

de beide eersten althans, dit aandoenlijk voorval 

als naar het leven teekenen , hetzelve door joAN- 

NES, daarentegen , even als de zoogenoemde klagt 
aan het kruis, geheel met stilzwijgen wordt voor- 
bijgegaan. Dit schijnt te vreemder, daar JoANNEs 

één der drie geweest is, in welker nabijheid het 
lijden in Gethsemané heeft plaats gehad , en daar 

deze Apostel, gelijk bekend is, zoo nabij het kruis 
gestaan heeft, dat hem zelfs nog door den Heer 

kon worden toegesproken, Ook schijnt dit 
stil 
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stilzwijgen niet te strooken met de onderlinge 
verhouding der Evangeliën , daar JOANNES, 
die, in zijne levensberigten van Jezus, zoo 
weinig met de andere Evangelisten gemeen heeft, 

echter in de vermelding der omstandigheden van 

Deszelfs laatste lijden en dood, in zoo vele ari- 
dere bijzonderheden met hen zamenstemt. Te 

regt wenscht daarom ook het Genoôtschap de 

reden, zoo veel mogelijk, nagespoord te zien, 

welke JoANNES kan schijnen gehad te hebben, 

waarom hij noch van jezus lijden in Geth- 
semané, noch van den uitroep aan het kruis 

melding maakt. Eene voldoende verklaring van 
dit verschijnsel , toch , zal niet weinig toebrengen 
tot bevestiging van de geloofwaardigheid der Evan- 

gelische verhalen. Het zij ons echter vergund, 
er tot datzelfde einde, nog iets bij te voegen 

aangaande de bronnen, waaruit de Evangelisten 
dit hun berigt schijnen geput te hebben, als ook 
aangaande den Engel, waarvan wij bij Lucas 
alleen gewag gemaakt vinden: twee bijzonder- 

heden, waarover het ons niet onbelangrijk 
voorkomt, tot staving der geloofwaardigheid van 
dit verhaal, eenig licht te verspreiden. Eerst 

sporen wij dan de vermoedelijke bronnen van 
hetzelve op, S. 2. Daarna brengen wij eenige 

aanmerkingen in het midden nopens Lucas be- 

rigt van den Engel, S. 3. Zindelijk zoeken 
wij 
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wij de redenen van JoANNEs stilzwijgen uit te. 

vorschen , $. 4. 

S. a. 

Bronnen van het verhaal. 

Blijft het geheele onderzoek betrekkelijk de 

bronnen der Evangeliën, ongeacht al de navor- 
schingen deswege in latere tijden, nog steeds 

aan vele moeijelijkheden onderhevig; deze moei- 

jelijkheden worden ongelijk veel grooter, wan» 

neer men den oorsprong van elk bijzonder ge- 

deelte daarvan tracht op te sporen. Ook zou 

het eene groote onbillijkheid zijns dit den ver- 

dediger der Bijbelboeken als pligt op te leggen. 

Men slaat geloof aan de berigten van ongewijde 

schrijvers, die van de dingen, welke zij vers 

halen, jaren en eeuwen verwijderd waren, en 

men pleegt ook dan zelfs hunne geloofwaar- 

digheid niet in twijfel te trekken , wanneer zij 

geheimen openbaren, waarvan, na verloop van 

zoo vele eeuwen, ook in de verte niet meer 

kan worden aangewezen , hoe dezelve tot kennis 

der geschiedschrijvers gekomen zijn. Welk regt 
heeft men dan, geloof te weigeren aan een drie- 

of viertal mannen , welke, om piet te spreken 

van den hoogeren invloed, onder welken zij 

stonden en schreven „, hoe ook uiteenloopende in 

bij- 
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bijzonderheden, nogtans in de hoofdzaak volko- 
men overeenstemmen, voor wier eenvoudigen, 
opregten en waarheidlievenden zin, naarstigheid 

in het onderzoek, naauwkeurigheid en geschied- 
kundige trouw hunne verhalen zelve de onwe- 
dersprekelijkste waarborgen opleveren, ja die 

van verreweg het meeste, dat zij berigten, zel- 
ven oor- en ooggetuigen waren, en bovendien 

overvloedige gelegenheid hadden, om ook aan- 
gaande voorvallen, welke zij zelven niet had: 
den bijgewoond, tot in de geringste bijzonder= 
heden toe onderrigt te worden? 

Vraagt men nu naar den oorsprong van één of 
ander bijzonder gedeelte der Evangeliën, zoo moet 
de verdediger der Bijbelboeken gerekend worden 
genoeg gedaan te hebben, wanneer hij de moge- 

lijkheid heeft aangewezen, dat de H, Schrijvers 
van hetgeen zij vermelden, kennis droegen. En 

wie zou dit ook, met betrekking tot het onder- 
havige gedeelte, durven betwijfelen? Men brengt 

wel in, dat den Zaligmaker dit lijden in de een- 

zaamheid is overgekomen, dat zijne bede, op 
den afstand van een’ steenworp , door niemand 

kon gehoord zijn, en dat de zich naast bij bevin- 

dende Apostelen daarenboven nog sliepen, terwijl 

de overigen op nog veel verderen afstand waren 
achtergebleven (4). 

Wij 
(4) Op grond hiervan wordt de geloofwaardigheid van 

dit - 
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_ Wij konden, voor een oogenblik, al deze be- 
denkingen laten gelden; het veertigdaagsch ver- 
keer van je Zus met zijne Apostelen na de opstan= 

ding zou, op zich zelven reeds, geacht kunnen 

worden alle moeijelijkheid uit den weg te rui- 
men. Is het niet waarschijnlijk , dat de gebeurtenis. 

sen van den laatsten nacht alstoen een voornaam 

onderwerp der gesprekken zullen hebben uitge- 
maakt? Moesten de Apostelen niet te meer wen- 

schen, ééne en andere bijzonderheid uit ’s Meesters 

laacste lijden te zien opgehelderd , daar zij nu alles 

met een ander oeg hadden leeren beschouwen , en 

inderdaad hadden zien gebeuren, wat zij te vo= 

ren nooit schenen te kunnen bevatten? En zou 

jezus hun niet, met de Hem eigene openhar- 
tigheid, nopens het gebeurde in Gethsemané, 
een voorval zoo eenig en uitstekend, alle verlang- 

de inlichting gegeven hebben? Mij dunkt, deze 

gedachte is zoo natuurlijk, dat wij ons zelfs het 
tegendeel niet wel kunnen voorstellen. 

Maar bovendien schijnt men den aard en de om- 

standigheden van het gebeurde in Gethsemané ge- 

heel uit het oog te verliezen. 

De Zaligmaker had zich, op den afstand van 
slechts eenige weinige schreden, van PETRUS, 

Ja 

dit verhaal, onder anderen, bestreden door jo, CHR. 

EDELMAN, t‚p,aangen, bij HAMELSVELD, de Bijbel 

verdedigd, VIE, bl, 231, 
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JACOBUS en JOANNES verwijderd. Lucas 
bepaalt dezen afstand op omtrent een’ steenworp » 

MATTHEUS En MARCUS, daarentegen, hebben 

eenvoudig: een weinig voortgegaan zijnde. Waar- 

om zou er, bij zoo geringen afstand, geene mo- 

gelijkheid geweest zijn, om, in den stillen nacht, 
het gebed des Heeren, in zulk eene hevige ge- 

moedsaandoening en met zoo veel aandrang uit= 
gestort, althans den hoofdinhoud daarvan , te hoo- 

ren, en waarom niet ook, om den Heiland, in 

het schijnsel der maan (5), te zien? Daaren- 

boven had de Heer, alvorens zich af te zonde- 
ren , zijne diepe ontroering reeds kenbaar gemaakte 

door de verzuchting: Mijne ziel is geheel bedroefd 

tot den dood toe, en had Hij. het drietal, dien 
ten gevolge, uitdrukkelijk vermaand, om met 

Hem te waken, Ook is de Zaligmaker immers, 
bij herhaling , van het gebed opgestaan en tot 

zijne drie vertrouwelingen teruggekeerd; en zou- 

den dezen dan in zijn gelaat, in het zweet, het- 

welk zijn aangezigt bedekte, in zijne woorden, 

en zelfs in zijne stem die benaauwdheid en ont» 

roering, niet hebben kunnen opmerken , die zijne 
ziel zoo geheel vervulden? 

Men zegge niet, dat de Apostelen sliepen. 

Het zou onnatuurlijk zijn te gelooven, dat zij, 

on. 

C5) Het was thans de weertiende dag der maand Wisan, 

en alzoo volle maan, 
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onmiddellijk na de verwijdering des Heeren, in 
slaap gevallen waren (6); en bovendien deed Hij 

hen immers tot driemalen toe, met zekere be- 

straffing, ontwaken (7). Overigens hebben wij 

hier niet zoo zeer aan eenen vasten, doorgaanden, 

slaap te denken, als wel aan een worstelen mer 

den slaap, zoo dat nu deze, dan gene, voor een 
oogenblik door denzelven overmand werd, dan 
weder, met zekeren schrik, uit zijne sluimering 

ontwaakte. Zelfs schijnen dit MATTHECUS en 
MARCUS niet onduidelijk te kenner te geven, 
wanneer zij zeggen : hunse oogen waren bezwaard, 

waarbij LucAs nog voegt: van droefheid. iun- 
ne krachten waren, ten gevolge van vermoeije= 
nissen, inspanning en sterke aandoeningen uitgee 

put, en thans, in de eenzaamheid terug gekeerd, 

kunnen zij den slaap naauwelijks van zich afweren. 

Zelfs het vuur van P:TRUS is verflaauwd, en 

hem 

C6 ) Men vergelijke hetgeen deswege gezegd zal wor- 
den Hoofdst, IE, S, 5. 

(7) Volgens MAT THEUS kon het twijfelachtig schi 
nen, of Jezus hen, nade tweede bede, al, dan niet had 

opgewekt. Hij schrijft: en Komende bij hen, vond Hij 

ze wederom slapende; want hunne oogen waren bezwaard, 

En hen latend:, ginz Hij wederom henen. Doch maAr- 

cus vermeldt hierbij: en zij wisten niet, wat zij Hem 

antwoorden zouden; een blijk , dat zij, ook ditmaal, met 

zekere verlegenheid en beschaamdaeid ontwaakt waren, 

Gevolgelijk schijnt de aanteekening van den Hoogl, vaN 

DER PALM bij Mai:h, XXVI: 43 onjuist te zijn. 
B 
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hem vooral betreft de berisping: kunt gij dan 
niet één uur met mij waken? Des niettegen- 
staande kon de buitengewone droefheid van den 

Meester even min, als zijne herhaalde bestraf- 
fing, zonder uitwerking op de gemoederen der 

Apostelen blijven. Hun toestand gedoogde zeer 
wel waar te nemen, wat er, op zoo kleinen 

afstand, verrigt en gesproken werd; en wil men 

de verschijning des Engels hiervan uitzonderen, 
waarom kon jezus zelf hun deze niet vere 

haald hebben (8)? De Heiland maakte toch geen 
8e 

(8) De uitdrukking bij Lucas: en van Hem werd ge= 

zien een Engel, of : en Hem verscheen een Engel, (&dôn 8è 

aùrä &yyeÀog) sluit niet uit, dat de Engel ook door de 

Apostelen zou gezien zijn, daar zij veeleer aanduidt, 

dat de verschijning ten behoeve van Jezus heeft plaats 

gehad, hetgeen door het volgende: die Hem versterkte, 

nader verklaard wordt. Dit wordt zelfs ook door G 4» 

BLER, in zijne straks te noemen Verhandeling, S. 224. 

erkend; waarbij tevens niet ontveinsd wordt, dat, indien 

men eene wezenlijke zigtbare verschijning van den En- 

gel aanneemt, deze allezins ook door de drie Apostelen 

kon zijn waargenomen, S, eer. Bovendien stemt het 

tijdsgewricht, wanneer de Apostelen moeten gerekend wor 

den, nog het minst door den slaap te zijn bevangen ge 

weest, met het oogenblik van de verschijning des Engels 

Cmen zie hierover Hoofdst. Il, 8. 5), namelijk gedu- 

rende het eerste gebed , volkomen overeen. Er is slechts 

ééne bedenking , die mij weérhoudt, om stellig te bewe- 
ren, dst de Engel door de Apostelen zou gezien zijn, 

ge weren ce slaperigheid en de werkelijke slaap van dezen 

bij 
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geheim van zijne ontroering, waarom zou Hij 

zijne versterking door den Engel verzwegen 

hebben? Is het niet waarschijnlijk, dat, ge- 

lijk jezus gebeden te regt ondersteld worden 

veel uitvoeriger geweest te zijn, dan de Evan- 

gelisten berigten, zoo ook zijne toespraak tot 
de Apostelen in meerdere, dan in de weinige , 
ons bewaarde, woorden -zal bestaan hebben? 

Vooral moeten wij dit na zijne laatste bede on- 

derstellen, toen Hij zich, in het volle bezit zij- 
ner gewone bedaardheid hersteld, nog eenigen 
tijd met hen onderhield: want mATTHEUS ver- 

meldt 

bij ’s Heilands eerste terugkomst tot hen. Het is toch 
niet denkelijk, da: zij, na zulk een buitengewoon en luis 

terrijk verschijnsel, zoo spoedig in slaap zouden gevallen 

zijn; ten zij men aanneme, dat het eerste gebed zoo lang 

geduurd hebbe, dat de indruk van het verschijnsel bij de 

Apostelen weder eenigermate kon verflaauwd zijn, Het is 

zoo, ook bij de vermelding van jezus verheerlijking op 

den berg teekent LUCAS aan (H‚ IX: 32.) , dat PETRUS 

en die met hem waren, met slaap bezwaard waren, Doch 

het bevreemende hiervan valt weg, wanneer men in aan- 

merking neemt, dat het heerlijk tooneel aldaar eerst door 

de Apustelen werd waargenomen, nadat zij ontwaakt wa- 
ren; hetgeen Lucas ook met zoo vele woorden zegt: 

en ontwaakt zijnde , zagen zij zijne heerlijkheid en de 

twee mannen, die bij hem stonden, Ook toont het vuur, 
waarmede PETRUS het denkbeeld oppert, om drie taber- 

nakelen te bouwen, genoegzaam aan, welk eenen indruk 

zoodanige hemelsche verschijning op zijn gemoed kon te 

weeg brengen. Overigens vergelijke men Hoofdsr, II. 8. 5, 

B 2 
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meldt uitdrukkelijk: EN ALs HIj NOG SPRAK, 
zie, JUDAS, één van de twaalve, kwam enz. 
En waarover zou Hij nu gesproken hebben, zoo 
niet over dien ongewonen, hevigen, zielestrijd, 
welken Hij , onder doodzweet en gebed, zoo even 
gevoerd had, en waarin Hij, door de hemelsche 
verschijning, zoo krachtdadig was ondersteund 
geworden? Bovendien duidt zijne toespraak tot 
de Apostelen: slaapt nu voort en rust, over- 
vloediglijk aan, dat zijne tegenwoordige redenen 
op het zoo even gebeurde betrekking hadden. 

Zou dan wel, bij zoo vele gelegenheid, om, 

zoo al eigene ondervinding niet toereikende was, 

van goederhand onderrigt te worden , de geloof- 

waardigheid der Evangelisten, redelijkerwijze, in 

twijfel kunnen getrokken worden? Niet ligeelijk 
zal eenig ongewijd geschiedschrijver kunnen wor- 

den aangewezen , wiens berigten zulke onwe- 
dersprekelijke bewijzen van waarheid voor zich 

hebben. 

Was nu al het voorgevallene aan PETRUS, 

JAcoBus en JOANNES bekend; dan kon ook 

MATTHEUS, één der acht teruggeblevenen , daar- 

van niet onkundig blijven: en het behoeft niet 
verder te worden aangetoond, hoe zulks ook ter 

kennis van MARCUS en Lucas gekomen zij, 

de eerste van welke onder den invloed wan pe- 

TRUS geschreven heeft, terwijl de laatste zelf be- 

tuigt, zijne berigten geput te hebben uit de over- 
le- 
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leveringen van hen, die van den beginne zelven 

aanschouwers en dienaars des woords geweest 

zijn, en alles van voren naarstiglijk onderzocht 

te hebben. (Luc. I: 14.) 

$. 3 

Over den Engel, bij Lucas vermeld. 

Eene merkwaardige bijzonderheid betrekkelijk 
het lijden van jezus in Gethsemané, welke 

MATTHEUS en MaRCus geheel met stilzwij- 

gen voorbijgaan, treffen wij alleen bij LUCAS 

aan, Zij is deze: en van Hem werd gezien een 

Engel uit den Hemel, die Hem versterkte. En 

in zwaren Strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En 

zijn zweet werd gelijk groote droppelen bloeds, 

die op de aarde afliepen, vs. 43, 44 
Beide deze verzen worden in sommige afschrif- 

ten van Lucas Evangelie gemist, terwijl zij in 

andere als verdacht aangeteekend staan. Des- 
niettemin valt er aan de echtheid derzelven niet 

te twijfelen, gelijk door MILL, WETSTEIN en 
GRIESBACH , doch bijzonder door GABLER 

(9), overvloediglijk bewezen is, De aandoenlij- 

ke 

„(9 ) In zijne Verhandeling: Ueber den Engel, der nach 
Luc. XXI!: 43. {rsum gestärkt haben soll, in Neues 

Theol, Journaj, B, Xil. Ste a u. 3. S. 118135. 
B 3 
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ke teekenen van menschelijke zwakheid, welke 

zij bevatten, schenen, vooral tegenover de koel- 
bloedigheid van vele martelaren „ welke met smart 
en dood den spot dreven, te vernederend voor 

Jezus en zijns onwaardig ; weshalve men er lig- 

telijk toe komen kon, om deze verzen weg te 
laten (ro) Omgekeerd, daarentegen, laat zich 
geene reden uitdenken, waarom dezelve, indien 
zij in de eerste handschriften niet waren gevonden 
geworden, door eene latere hand zouden zijn bij= 

gevoegd. Dit loopt zoo zeer in het oog, dat er; 
te dien aanzien, eene zeldzame overeenstemming 

onder de Oordeelkundigen plaats heeft, 
Te grooter, daarentegen, is het verschil van 

gevoelens, hoe deze Engelen-verschijning moet 

worden opgevat. [et is ons oogmerk niet, hier= 
over te dezer plaats uit te weiden. Evenwel mo- 
gen wij er niet geheel van zwijgen, daar alleen 

bij eene eigenlijke opvatting , de vraag te pas kos 
men kan, waarom Lucas hiervan alleen gewaagt 

Er zijn velen, welke deze bijvoeging van 
LucAs voor niets meer houden, dan voor eene 

zinnebeeldige inkleeding van dien spoedigen over- 

gang, welke in den Heer op te merken was; 

van zijne hevige ontroering tot zijne gewone be- 

daardheid, als of de Geschiedschrijver zeggen 
wil- 

(16) Men zie GROTIUS, MILL en KUINOEL, 

ad h, 1 
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wilde: het was, als of een Engel uit den hes 
mel Hem gesterkt hadde (11). Ganrer (1e), 
daarentegen , wil liever, dat Lucas hier, over= 
eenkomstig met het Joodsche volksgeloof, in 

de daad aan een’ Engel gedacht heeft; doch 
welke uitdrukking wij slechts van eene onder- 
steuning in den gewonen weg der Voorzienigheid 

zouden te verstaan hebben. Zonder ons met eene 

wederlegging van eene dusdanige wijze van ver- 

klaren in te laten, merken wij alleen aan, dat 

dezelve lijnregt inloopt tegen den eenvoudigen 

schrijftrant en de geschiedkundige trouw der Evan- 

gelisten. Geeft het vreemde en min gewone 

voorval al aanstonds het regt, om het volksge- 

loof te baat te nemen, of aan zinnebeeldige in. 

kleeding te denken ; wat zal dan eindelijk tot sceun 

en waarborg van de geloofwaardigheid der Evan-: 

gelische verhalen overig blijven? De Evangelis- 

ten zijn geene Dichters, maar Geschiedschrijvers, 
en wel zoodanige, die zich met de verklaring 

van verschijnselen en ontmoetingen niet inlaten, 
inaar eenvoudig en alleenlijk het gebeurde , zoo als 

het zich heeft toegedragen, wedergeven, Moet 

die 

Crit) Dus wordt het, onder anderen, opgevat door 
F. A. KRUMMACHER, Mistorische en Aesthetische Bes 

schouwing van den geest en form der Evangelische geschiee 

denis, Il. bl. 335—338. en KUINOEL, Comment, ad h, le 
(12 ) In de aangeh. Verh. So 234 2404 

B 4 
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dit bij elke Engelenverschijning, waarvan zij ge- 
wagen, in het oog gehouden worden; dan voor- 
zeker ook bij die in Gerhsemané. Zelfs de uir= 
drukking: van Mem werd gezien een Engel, 
wijst niet onduidelijk aan , dae er eene dadelijke, 
zigtbare, verschijning heeft plaats gehad (13). 

Ook zegge men niet, dat Lucas bijzonder rijk 
is in het vermelden van Engelenverschi;ningen, 

waardoor hij zijne gehechtheid aan het joodsche 
volksgeloof onmiskenbaar zou hebben uitgedrakt. 
Die verschijningen komen ook bij de overige 

Evangelisten voor, en zelfs dáár, waar LUCAS 
er geen gewag van maakt (b. v. bij jezus ver- 
zoeking in de woestijn, welk voorval nogtans 

bij 

(13) De woorden: #Pôn 3Ì zürd &yyeog geven zoo 
klaar eene gebeurde zaak te kennen, als het gebed en de 

strijd van jezus gebeurde zaken zijn. Zou de Geschied- 
schrijver een zinnebeeld of eene volksmeening intasschen 

in dien zelfden eenvoudigen toon en zuiver historischen 

stijl , als waarin hij het voorgaande en volgende berigt? 

Dit is allerminst van Lucas te verwachten, die zeer 

wél onderscheid weet te maken en werkelijk maakt tus« 

schen eene gebeurtenis, en tusschen inkleeding, vere 

gelijking of iets dergelijks. Hiervan strekt dit eigen vere 

haal ten bewijze, daar hij onmiddellijk de bijzonderheid 

laat volgen, dat JEZUS zweet werd gelijk groote droppe- 

len bloeds, die op de aarde afliepen; waarbij de lezer, 

door het woord gces, wel uitdrukkelijk gewaarschuwd 

wordt, om voor eene gebeurde zaak te houden hetgeen 

alleen ter opheldering en bij wijze van vergelijking wordt 

bijgevoegd, Men zie Hoofdste Il, S. a, 
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bij hem niet minder breed, dan bij MAT THEUS, 
beschreven staat, Hoofdsc. IV : 113.) terwijl 

Overigens de meerdere uitvoerigheid, waarmede 
Lucas sommige voorvallen (b.v. de geboorte 
van Jezus) geboekt heeft, van zelve met zich 

bragt, dat zoodanige verschijning daarbij niet 
werd voorbijgegaan. Daarenboven gewaagt hij 
nooit van eenen Engel, dan bij zoodanige ge 
legenheden, waarbij het gewigt en de waardig- 

heid der verschijning aanstonds in het oog valt, 
En was er immer in ’s Heilands leven een oogen- 

blik, waarin Hij eene zoodanige bijzondere on- 
dersteuning uit den hemel behoefde , het was 
voorzeker in Gethsemané (14 ). 

Wat nu de vraag bertreft, waarom Lucas 
deze verschijning van den Engel alleen vermeldt, 

zoo is, in het algemeen, de naarstigheid en 

naauwkeurigheid van den Geschiedschrijver een 
genoegzame waarborg voor de geloofwaardigheid 

van dic berigt, Het kon hem niet aan gelegen- 
heid ontbreken, even min om deze bijzonder - 

heid te vernemen, als aangaande geheel het voors 
val 

(14) Over deze ondersteuning zelve zie men Hoofdst. 

II. S.4, Men vergelijke hier de Verhandeling van den 
Hoogl. HERINGA, Ez. Over de Engelen, in de Werken 
van het Haagsch Genootschap over het jaar 1811. bl. 
166, volgg. en A. C, C. DE JONGH, Diss, de Jesu Christo 
patiente, ex vero ab Ewangelistis informato, Traj. ad 
Rhen, 1827. p. 23260 

B 5 
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val van goederhand onderrigt tê worden. Kons 
den PETRUS, JACOBUS En JOANNES Eene zoos 

danige merkwaardige gebeurtenis wel verzwijgen? 
En zouden dezen den naarstiglijk onderzoeken- 

den Lucas ook de bijzonderheid van het angst- 
zweet des Heeren niet hebben medegedeeld ? 

Wilde men, in het algemeen, de stelling aanne= 
men, dat al, wat slechts door één’ der Evange= 
listen geboekt is, daarom in twijfel moest ge- 

trokken worden; hoe vele merkwaardige voor- 
vallen zouden dan niet uit de geschiedenis weg- 
vallen, en op welke zwakke gronden zou men 
ten laatste de geloofwaardigheid der H. Schrij- 
veis bouwen! Doch de vraag, waarom LUCAS 

hier alleen staat, laat zich ook eenigzins beant= 
woorden. 

Dat JoaNNes van den Engel niet gewaagt , 

kan niemand bevreemden, daar hij het gansche 

voorval met stilzwijgen voorbijgaat, Even min 
konden wij in de zendbrieven der ooggetuigen 

hiervan melding verwachten, naardien zij het 
gebeurde in Gethsemané nergens aanroerene 

Marruerus, die bij den ingang van den hof 
was achtergebleven, had den Engel noch zelf 
gezien, noch jezus daarvan hooren spreken; 

en bezwaarlijk zal hij ook zelfs dien eigen’ avond 

nog daarvan zijn onderrigt geworden, daar de 

bende reeds naderde, toen de Heer nog tot Pe- 

PRUS, JACOBUS EN JOANNES sprak, van 

wel« 
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welke de eerste en de laatste bovendien naar Je- 
ruzalem volgden, terwijl de overigen verstrooid 
werden. Dien ten gevolge stond MATTHEUS 

geheel gelijk met Lucas, dien dezelfde wegen 
openstonden, om het gebeurde te vernemen. 

Ook was de vermelding van den Engel minder 

van MARCUS te verwachten, daar deze maAr- 

rueus pleegt te volgen... Hierbij komt, dac 
wij niet alleen deze, maar ook menige andere 
gebeurtenis bij LUCAS aantreffen , bijzonder uit 

het laatste lijden van onzen Heer, waarvan bij 
geen’ der drie overige Evangelisten eenig spoor 
te vinden is. Wij noemen alleen jezus zeggen 
tot PETRUS (Hoofdst. XXII: 31, 32.), het ge- 

nezen van MALcHus oor (Hoofdst, XXII: 515), 
het beschamend woord tot de vangeren ( Hoofdst, 

XXII: 535). Ís Jezus tweemaal voor den hoogen 
Raad in verhoor geweest, dan is ons het twee- 

de verhoor alleen door Lucas bekend (Hoofdst. 

XXII: 66—71). Hij alleen vermeldt uitdrukkelijk 
de beschuldiging van sezus als oproermaker bij 
piLarTus (Hoofdst. XXIII: 2.), het wegzenden 
van JEZUS naar HERODES, en wat daarmede in 

verband stond (Hoofdst. XXIII: 5 15.), JE- 

zus toespraak tot de vrouwen op den weg naar 

Golgotha (Hoofdst. XXIII: 27 —31.), JEZUS 

bede voor zijne vijanden aan het kruis (Hoofdst. 
NXXIII: 34.), de bespotting van sEzus door 
de krijgskneehten (Hoofdst. XXIII: 36.), de 

woor= 
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woorden van den moordenaar en sezus ant= 

woord daarop (Hoofdst. XXIII: 40 —43.), het 
berouw der schaar (Hoofdst. XXIII: 48 ) enz. 

Hoe zou het ons dan nu kunnen bevreemden, 

dat wij bij Lucas, ook betrekkelijk ’s Heilands 

lijden in Gethsemané, iets vermeld vinden, hetwelk 

in het verhaal der overige Evangelisten gemist 
wordt? Ook gaat hij, bij overeenstemming met 

dezen in de hoofdzaak , in bijzaken veelal zijnen 
eigenen weg, en geeft hij niet zelden uitvoeriger 
op, wat bij dezen beknopter aangeteekend staar, 
b. v. Hoofdst. XXII: 3 —6, 14 —18. XXIII: 
20 — 23. ENZ, 

Uit al het aangevoerde meenen wij dan te mo- 

gen besluiten, dat het in geenen deele verwon- 
dering baren kan, de verschijning van den En- 
gel alleen bij Lucas vermeld te vinden. Aller- 

minst kan hieruit iets ten nadeele van de geloof- 

waardigheid van dit berigt afgeleid worden. In- 
tegendeel was Lucas, die den ontzettenden wor- 

stelstrijd van sEezus onder angst en doodzweet, 

met sterker kleuren, dan de overige Evangelis- 
ten, schetst, aan zijnen THEOPHILUS deze 

aanteekening eenigermate verschuldigd, omdat 

juist deze de reden bevat van dien anderzins zoo 

onbegrijpelijk spoedigen overgang des gemoeds 

uit den meest bedroefden en beangsten tot den 

kalmsten en kloekmoedigsten toestand. 

S. 4e 
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5. 4 

Cver het stilzwijgen van JOANNES. 

Bij eene oppervlakkige lezing der Evangeliën 
kan het vreemd schijnen, dat JoANNEs, die 

zelf oor- en ooggetuige, zoowel in Gethsema- 

né, als op Golgotha, geweest is, noch van 

jezus zielelijden, noch van de zoogenoemde 

klagt aan het kruis melding maakt; te meer, 

daar hij, hoewel in den geheelen loop van zijn 

Evangelie van de drie eerste Evangelisten door- 
gaans afwijkende, echter in het verhaal der laat- 

ste gebeurtenissen van ’s Heilands leven veelal 
met hen zamenstemt. Inderdaad heeft BRET= 

SCHNEIDER (15) dan ook hiervan gebruik 
gemaakt, om aan zijne bedenkingen tegen de 

de echtheid en geloofwaardigheid van het Evan- 

gelie van JoANNEs meerdere klem bij te zet- 

ten. Daar wij echter dat stilzwijgen hier alleen- 

lijk in zoo ver te beschouwen hebben, als daar- 

in eene bedenking tegen de geloofwaardigheid 
der overige Evangelisten zou kunnen gelegen zijns 

zoo zij het genoeg, naar eenige dier schriften, 
welke het Evangelie van JOANNES, met be- 

trek- 

C15 ) Probabilia de Evangelii et Epistolarum JOANN1s 

jndole et origine, Lips. 18s0, p. 3235. 
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trekking tot deze bijzonderheid, overvloediglijk 
gehandhaafd hebben, te verwijzen (16). Al- 

leen merken wij hier nog aan, dat het gevoelen 

van BRETSCHNEIDER, als of de schrijver van 

het Evangelie van JoANNeES blijkbaar den toe- 

leg zoude gehad hebben, om al, wat den schijn 
van menschelijke zwakheid hebben kon, van 

jezus te verwijderen, van allen grond ontbloot 
is, daar deze Evangelist immers ook van ’s Hei 
lands vermoeienis, dorst en tranen bij het graf 

van LAZARUS, ja zelfs van zijne ontroering 

bij de gedachte aan zijnen dood gewaagt (Hoofdsc. 

XI: 27). Onmogelijk kan derhalve ook in die 
onderstelde angstvalligheid, om niets te vermel 

den, dan hetgeen mer ’sschrijvers overdrevene 

denkbeelden van den Aéyoc strookte, de oorzaak 

gezocht worden, waarom het Evangelië van jo- 
ANNES van het gebeurde in Gethsemané en van 
den uitroep aan het kruis geen gewag maakt. 

In- 

(16) croME, Probabilia haud probabilia, Lugd. Bat. 
1824, p. 57-sqqe HEMSEN, die Authentie der Schriften 

des Evangelisten JOANNES untersucht , Schleswig 123, 

S. 182. f£. GOLDHORN, in zijne Verhandeling, ge- 

plaatst in de Bijdragen tot beoef. en gesch. der Godgel, 
Wetenschappen, XIl. bl. 6335. volgg. J. PARÉ, Disse 

de JOANNIs Ewangelio non prorsus dissimili priorsbus 

Euangeliis, nec ob dissimilitudinem repudiando, Traj. ad 

Rhen. 1826, p. I03=— 107. DE JONGH, Lel P+ 19. SJe 

en anderen. 
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Integendeel kunnen van dit stilzwijgen vol 
doende redenen bijgebragt worden. 

Vooreerst. Joanres heeft nooit het voor- 

komen willen aannemen, als of hij al, wat er 

merkwaardigs met jezus is voorgevallen, in 

zijn Evangelie opgenomen had. Integendeel 

sluic hij zelfs met de aanmerking, dat, zoo al 

het met Jezus gebeurde en door Hem verrigte 
bijzonderlijk beschreven wierd, de wereld te 

klein zou zijn, om die boeken te bevatten 

CHoofdst. XXI: e5). Geeft hij daardoor niet 

duidelijk genoeg te kennen, dat verhalen, welke 

bij de overige Evangelisten gelezen, doch bij 

hem niet aangetroffen worden, dearom nog niet 

aan twifeling onderhevig zijn? Zelfs gaat hij 
vele en zeer belangrijke gebeurtenissen voorbij, 
waarvan hij zelf oor- en ooggetuige geweest is, 

Wij noemen alleen de opwekking van het doch- 

tertje van JAirus, Jezus verheerlijking op 
den berg, en de instelling van het H. Avond- 

maal. Maar zou het dan niet de vermerelheid 

ten top gevoerd zijn, indien men zich nu daare 

door geregtigd achtte, deze en dergelijke dingen 
‚in twijfel te trekken? 

Ten tweede. Bij zoo grooten voorraad van 
gedenkwaardigheden moest joANNeEs, gelijk 
elk der overige Evangelisten, eene keus doen, 

en deze keus hing af van het voorname oogmerk, 
hetwelk hij zich, bij het schrijven van zijn Evan- 

ge- 
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gelie, voorstelde. Dit oogmerk op te sporen 
moge bij de drie eerste Evangelisten aan moeije- 
lijkheden onderhevig zijn, hiervan ontslaat ons 

JOANNES, door zich deswege zelf te verklaren. 
Deze dingen, zegt hij Hoofdst. XX: 31, zijn 
geschreven, opdat gif gelooft, dat yezus is de 
CHRISTUS» de Zoon Gods. Ontbraken er nu 
in zijn Evangelie zoodanige verhalen, waaruit 
de goddelijke grootheid van jezus blijken moet; 

men zou kunnen zeggen, dat het geschrift aan 
’s schrijvers doel niet beantwoordde, Maar hoe 

kan men het hem dan nu ten kwade duiden, of 

jets ten nadeele der overige Evangelisten daaruit 
afleiden, dat hij gebeurtenissen, welke ons den 

Heer in zijne allerdiepste vernedering, als den 

man van smarte, te aanschouwen geven, met 

stilzwijgen voorbijgaat? Het voorgevallene in 
Gethsemané en de uitroep aan het kruis vallen 

alzoo geheel buiten zijn plan (17). 

Ten 

(17) Wij willen hiermede niet zeggen, dat JoANNEs 

zijn leerstellig oogmerk zoo streng vastgehouden hebve, 

als men dit, in onze wijsgeerige eeuw, van eenen goe= 

den schrijver verwachten zou Ook JoANNes volgde 

wel eens, en meer nog dan de overige Evangelisten, den 

drang van zijn hart, ook dan, wanneer het onderwerp 

van zijn hoofdoogmerk afweek, Intusschen was het juist 

het door hem gekozen oogpunt, waaruit Hij de daden en 

lotgevallen van JEZUS beschouwde, hetwelk aan zijn 

hart de meeste voldoening gaf; waaruit dan van zelve 

moest 
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Ten derde. Het stilzwijgen van JOANNES, 
betrekkelijk beide deze bijzonderheden, rrekt 

daarom vooral onze aandacht, omdat hij, of- 

schoon overigens doorgaans zijnen eigenen weg 

gaande, echter in het verhaal van jezus Îaatste 

lijden en sterven met de drie eerste Evangelisten 
veeltijds overeenstemt. Doch ook dit verschijn- 

sel laat zich voldoende verklaren. 
Bij de beschrijving van jezus openbaar leven 

was er een rijke schat van onderwerpen voorhan- 

den, welke alle waardig waren geboekt te wor- 
den, doch waaruit elk der Evangelisten koos, 
hetgeen hij voor zijn naaste doel meest geschikt 

rekende. Dat alzoo Jo ANNES, in de beschrij- 
ving hiervan, met de overige Evangelisten zeld- 
zamer zamenstemt, heeft zijne goede redenen, 

daar hij vooral jezus, als den Zoon Gods, wilde 
doen kennen, ren einde her geloof in Hem, als 

den zoodanigen, te bevorderen En om zich te 

overtuigen, dat JoANNEs aan dit zijn hoofd- 

oogmerk doorgaans getrouw blijft, behoeft mea 

slechts Hoofdst. E. V. VI, en andere in te zien. 

Desniettegenstaande treffen wij ook bij hem eene 
en andere daadzaak aan, welke hij, of met de drie 

overige Evangelisten, of met éénen of twee der- 
zel. 

moest voortvloeijen , dat hij aan zijn hoofdoogmerk door- 

gaans getrouw bleef, 
G 
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zelven gemeen heeft (18). Tot de eerste soort 
behoort b. v. de spijziging der vijf duizend mannen 
met vijf brooden en twee visschen (Marth, XIV: 
14—21. Marc. Vl: 34 —a44. Luc. IK: 1317 

Joann. Vl: 5—13-), tot de laatste b. v. jz- 

zus wandelen op de zee ( Mash. XIV: o5. 
Marc. VI: 48. Joann. VI: 19.). Dat evenwel 

deze overeenstemming bij de vermelding van ye- 
zus laarste lotgevallen veel grooter is, dit ligt 
in den aard der zaak. Joannes wijdt niet 
minder, dan een vierde gedeelte van zijn Evan- 
gelie toe aan de beschrijving der laatste vier en 
twindg uren van jezus leven. Bij zulk eene 

uirvoerigheid moest zijn verhaal met dat der ove- 

rige Evangelisten noodwendiglijk dikwerf ineen= 
loopen. Hier toch zijn de gebeurtenissen, om 

welke zich het verhaal van allen beweegt, dezelf- 
de, en deze konden, voor het grootst gedeelte „ 
door joaxxes niet ontweken worden , zou zijn 
Evangelie niet geheel her karakter. van een ge- 
schiedkundig boek verliezen, en voor elken lezer 
te eenenmale onverstaanbaar worden. Het ge- 
raamte der geschiedenis, indien ik het zoo noe- 
men mag, moest hier bij al de vier Evangelisten 
beizelfde zijn; cock hoe geheel anders wordt ait 
geraamte bij soanxes, dan bij de drie overi- 

Een, 

(18) Hiervan kan men eene veauwkeurige verzame- 
ling vince bij pag é, Diss. land, p_ I2—l5e 
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gen, uitgevuld! Daarenboven drukt zich de 
stemming van ziju hart, welke het hem tot be- 

hoefte maakte, bij den lijdenden Heer langer te 
vertoeven, in de laatste Hoofdstukken van zijn 
Evangelie zoo zigtbaar uit; waardoor dan van 
zelve eene meerdere overeenstemming met de drie 

eerste Evangeliën ontstaan moest. Desnierremin 

behoudt Joannes geschrift, ook in dit gedeel- 

te, deszelfs bijzonder, aan den leervorm gren- 

zend, karakter. Men vergelijke Hoofdst. Xiil— 

XVIL 
Intusschen houde men, ook bij de beschrije 

ving van jezus laatste lijden, de overeenstem- 
ming van JOANNES met de drie eerste Evan- 

gelisten niet voor grooter, dan zij met der daad 

is. Wij vinden toch bij hem vele bijzonderheden 

vermeld, welke de laatstgenoemden geheel voore 

bijgaan, of ook zulke, welke door dezen sleches 

even aangestipt worden, breedvoerig opgegeven. 

Tot de eerste soort behooren: de voetwassching 

CHoofdst. XIII: 1—2o.), jezus redenen en 
gebed ( Hoofdst. XIII: o1 — XVII. ), her leie 
den van Jezus tot ANN As (Hoofdst. XVIII: 2), 
de aanvang van het verhoor voor KAjJAFAS 
( Hoofdst. XVIII: 19 —24.) en PrLaTUS 
(Hoofdst. XVIII: 28—32.), het vertoonen van 
Jezus met de doornkroon ( Hoofdst. XIX: 
4—7.), de daarop gevolgde herhaalde ondervra- 
ging (Hoofdst. XIX: 8—r12.), het zich nedere 

Ca Zel= 
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zetten van PrLATus op den regterstoel (Hoofdst. 
XIX: 13— 1(,), de aanbeveling van MARrA 
en JOANNES aan elkander ( Hoofdst. XIX: 

25 —27.), de kruiswoorden: mj dorst (19 ) 
(Hoofdst. XIX: 28 ) en: het is volbragt (Hoofdst. 
XIX: 30.), het beenbreken (Hoofdse. XIX: 
$1—37) enz. Uitvoeriger en klaarder, dan door 
de andere Evangelisten, wordt door Joannes 

de gevangenneming verhaald (Hoofdst. XVIII: 
39. >; hij noemt den naam des Apostels, die 
MALCHUS gewond had (Hoofdst. XVIII: ro. 3 
hij merkt aen, dat de dienstknecht, die tot Pr- 
TRUS sprak, van MALCHUS maagschap was 

(Hoofdst. XVIII: 26. ); hij geeft naauwkeuri- 

ger verslag van jezus getuigenis aangaande zijn 

Koningrijk (Hoofdst XVIII: 33—56. ), van 

het opschrift boven het kruis en wat daarmede 
in verband stond (Hoofdst XIX: 1g—22.), 
van de verdeeling der kleederen (Hoofdst, XIX : 

23, 24) ENZ, 
Gee 

(19) Hier geeft JoANNEs klaarblijkelijk reden, 
waarom e@nigen der omstanders waren toegeschoten, om 

Jezus eene met edik gevulde spongie toe te reiken, 

MarTTueus(Hoofdst. XXVII:48) en MARC Us (Hoofdst. 

XV : 36,) hadden deze zaak wel vermeld, doch de aan- 

leiding daartoe voorbijgegaan. JoANNes laat nu de 

zaak, als bekend, weg, en herinnert alleen de aanlei- 

ding , wasrmede hij alzoo het verhaal zijner Voorgangers 
aanvult. 
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Gelijk nu joannNes, bij voorkeur, in zijn 

verhaal opneemt of nader ontwikkelt, wat door 

de andere Evangelisten is voorbijgegaan, of 
slechts kortelijk aangeduid was; zoo doet zich, 
met betrekking tot die bijzonderheden, welke 

door de laatstgenoemden reeds voldoende beschre= 

ven en opgehelderd waren, een tegenovergesteld 

verschijnsel op. In de vermelding hiervan is jo= 

ANNES doorgaans zeer kort, of hij gaat dezelve 
geheel met stilzwijgen voorbij Hiertoe behoort 
het spreken van jezus van den verrader, de 
instelling van het H. Avondmaal , het twisten der 
Apostelen over de eerste plaats in het Koning- 

rijk Gods, de voorspelling van peTRrus ver- 
loochening, juvas dood, jezus bespotting 

aan het kruis, de buitengewone voorvallen bij 

‘s Heilands sterven, enz. Ja, zijn verhaal is niec 

zelden zoo afgebroken, dat men er onwillekeurig 

toe gedrongen wordt om. te gelooven, dat hij 

reeds een en ander als bekend onderstelt (zo) ; 
zelfs laat hij sommige dingen weg, zonder welke 

zijne berigten niet kunnen verstaan worden (a1)s 
Neemt 

(co) Zoo teekent vAN DER PALM bij Joan XVIII: 
27. te regt Aan: „ JOANNES meldt niets van het berouw 

„ Van PETRUS: zou hij dit hebben kunnen verzwijgen, 
» Zoo hij het niet uit de vroegere verhalen als algemeen 
»„ bekend ondersteld had 2” 

Ca1 ) Tot voorbeeld diene het verhoor voor K Aja 
FAs, Hoofdst. XV{Il: 1g==28. Hier komt hoegenaamd 

CG 5 niets 
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Neemt men nu deze zonderlinge verhouding van 
het Evangelie van JoANNES tot de drie eerste 
Evangeliën in aanmerking, dan zou deze alleen 
reeds voldoende zijn, om ons tot het denkbeeld 

te leiden, dat JOANNES zijne drie voorgangers 

niet alleen zelf gelezen, maar dezelve ook bij 
zijne lezers als bekend ondersteld heeft. Hier- 
uit alleen toch laat zich verklaren, aan de ééne 

zijde, die groote zorgvuldigheid, waarmede hij 

sommige, door de anderen voorbijgegane, bij- 
zonderheden en omstandigheden vermeldt, derzel- 

ver verhalen, waar zij minder volledig zijn, door 

tusschengevoegde aanmerkingen opheldert, met 
één woord, in verband met dezelve een aaneen- 

geschakeld geheel zoekt te leveren (22); en, aan 
den 

niets voor van eenige beschuldiging, welke tegen Jezus 

was ingebragt, noch van getuigen, noch ook zelfs van 

het uitgesproken vonnis: — en echter volgt onmiddellijk 

daarop , dat zij Hem wegleidden naar PiLATUS, Welk 

lezer zou hier eenig verband hebben kunnen vinden, in= 

dien hem de toedragt der zaak niet uit de andere Evan- 

geliën were bekend geweest: ? 

(22 ) Teregt heeft TorL opgemerkt, dat JOANNES 

verhaal van je zis laatste lotgevallen zoo geheel tot aan- 

vulling der drie eerste Evangelisten geschikt is, dat de 

berigten van dezen, elk te zijner plaats, zeer gevoege- 

lijk kunnen worden ingelascht. Spec. Acad, quo Evange- 

listarum et Pauli de instiruto ab Jesu Christo epulo sacro 

comparatae inter se narrationes iliustrantur, Lvgd, Bat, 

1819. Pe 135. SQe 
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den anderen kant, dat vlugtig-henenloopen, in= 

dien ik het zoo noemen mag,’ over zoodanige 
onderwerpen, welke door zijne voorgangers reeds 
met genoegzame volledigheid vermeld en behoor- 
lijk in het licht gesteld waren, al ontstonden daar- 

door ook in zijn verhaal aanmerkelijke gapingen. 

Maar voegt men hier nu nog bij, dat het een 
zeer oud, en in de eerste Christenkerk vrij al« 

gemeen verspreid, gevoelen is (23), dat Joan- 
NES zijn Evangelie geschreven heeft, niet alleen 
nadat de Evangeliën van MATTHEUS, MARCUS 

en Lucas reeds lang bestonden en algemeen 

bekend waren, maar ook tot aanvulling en be- 
krachtiging van dezelve; zoo kan deswege, 
dunkt mij, redelijkerwijze geen twijfel meer be- 

staan (24). 
Dit 

(23) EUuseBius, CLEMENS van Alexandrië en an- 

deren , welke men vermeld vindt bij nuG, Einleitung in 

die Schriften des N.T. Il. S 153, 154» en bij PaRÉ, 1, Le 

p. 19, 20, maken er gewag van. 

(24) De bedenkingen, door seMmLER hiertegen: inge- 
bragt, zijn genoegzaam wederlegd, en het hier voorge= 

dragen gevoelen gestaafd door micHaëLis, Einleitung 

in die Göttlichen Schriften des N.B., II. S, 11581168. 

en Verklaring der gesch, van de begravenisse en opstanding 

van Christus, vert. door IJ. VAN HAMELSVELD,’Vuor- 
rede bl, L— vii, sTORR, Ueber den Zweck der Evang, 

Gesch. u. der Bricfe Joh. S. 235. ff. 375. ff. HUG. te as pe 
LUCKE, Comment. üher die Schriften des Evangelisten Jo- 

annes, 1, S, 132. ff, PARÉ, ll. p. 19==23, en anderen, 
GC 4 
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Dit zoo zijnde, is dan ook het antwoord op de 
vraag, waarom JOANNES JEZUS lijden in Geth- 

semané en de klagt aan het kruis onvermeld laat, 

in gereedheid. De laatste stond bij mATTHEUS 

en mARCUS, en het eerste daarenboven ook nog 

bij Lvcas met genoegzame duidelijkheiden vol- 

ledigheid aangeteekend ; weshalve er voor soaN- 

NES geene reden bestond, om hierbij te vertoe- 

ven, te minder, daar geene dezer bijzonderheden 

met zijn hoofdoogmerk verbonden was. Opmer- 
kelijk en geheel overeenkomstig hiermede is dan 

ook het verschijnsel, dat JOANNES van de ze- 

ven kruiswoorden slechts drie opgeteekend heeft, 

en wel juist de zoodanige, welke geen zijner voor- 
gangers opgenomen had: vrouwe, zie ww zoon 

enz. mij dorst en het is volbragt. (Hoofdst. XIX: 
26 — 30.) ; terwijl hij jezus toespraak tot den 
moordenaar en de aanbeveling zijns geestes in °s 
Vaders handen even min herhaalt, als den uitroep: 

Mijn God! mijn God! waarom hebt gij mij ver- 
laten? Hoe geheel heeft JoANNes ook hierbij 
het voorkomen, van te willen aanvullen en her- 

stellen, wat verzuimd en overgeslagen was! 
Zoo behoeft men dan geenszins de toevlugt te 

nemen tot de gissing vanGOLDHORN (25), als 
of JOANNES het zielelijden van jezus, het- 

welk 

(25) In de genoemde Verh., bl, 668. volgg, en 673 

volgge 
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welk de drie eerste Evangelisten vermelden , inder 

daad ook verhaalde, H. XII: 97 —2g, hoewel 
slechts in beknopter en eenvoudiger vorm. Het 

verschil tusschen het voorval, waarvan jJoAN=- 

NEs hier gewaagt, en het gebeurde in Gerhse- 

mané is, zoo ten aanzien van tijd, plaats en om- 
standigheden, als ook zelfs van jezus gemoeds- 
toestand en bede te groot, dan dat men, volgens 

de regelen eener gezonde kritiek en uitlegkunde, 

aan eene en dezelfde gebeurtenis zou kunnen den- 

ken (26). Deze gissing schijnt uit zekere ver 

legenheid geboren te zijn, hoe te antwoorden op 

BRETSCHNFIDER's bedenking, die beweert, 
dat yezus bij joANNEs in veel koeler, stroe- 

ver en bedaarder houding, dan bij de overige 

Evangelisten , voorkomt (27). Doch de bewij- 
zen, 

(26) Men vergelijke vaN DER WILLIGEN, in zij- 

ne Verh. over de geloofwaardigneid der Evangelisten , bij 

hect Haagsch Genootschap over 1825. bl. 194. volgg. a 

PARÉ, l.l, pe 104» STe 

(27) De geleerde man geeft zich veel moeite, om 

dit verschil te doen uitkomen. Doch ailermeest moet men 

zich verwonderen , dat hij JEZUS laatste redenen bij jo- 

ANNES &eene oratio frigida, dogmatica , metaphysica noe- 
men kan, alleen berekend, om ’s schrijvers hooge denk= 

beelden van den Aóyog te staven, en volstrekt in strijd, 

zoo wel met de verhalen der overige Evangelisten, als 

met de natuurlijke gewaarwordingen van het oogenblik, 

De redenen bij JoANNeES dragen zoo vels blijken van 

een diep bewogen gemoed, en de afwisseling der aan- 
C 5 doe 
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zen, welke voor deze stelling aangevoerd -wor- 

den, zijn in der daad niet zoo klemmende, dat 
men het bezwaar op deze wijze zou moeten ont- 

wijken. Men verwarre toch Jezus gemoeds- 
gesteldheid bij den Paaschdisch niet met die, wel= 
ke Hij in Gethsemané betoonde. Te dien aan- 

zien is immers ook bij de overige Evangelisten 
tusschen beide deze tijdsgewrichten groot verschil, 
Overigens schroomt ook joaNNes niet, den Heer 

als vatbaar voor-ontroering en smartgevoel te schete 
sen (b.v. H. XI: 35. XII: 27.); terwijl de 
onbevooroordeelde lezer ook zelfs in de voetwas- 
sching en de daarop gevolgde gesprekken en ge- 

beden, welke door Joannes met zoo veel 
naauwkeurigheid opgeteekend zijn, ’s Meesters 

diep bewogene ziel niet zal kunnen miskennen, 

doeningen, in dezelve uitgedrukt, is zoo natuurlijk en 

met den aard der omstandigheden zoo zeer overeenkome= 

stig, dat ons gevoel ons zegt, dat de Heer toen niet an- 

ders kan gevoeld en gesproken hebben, Deze redenen 

behelsden reeds de kiem dier hooggaande onroering, wel= 

ke den Meester in Gethsemané verbeidde, 

TWEE- 
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TWEEDE HOOFDSTUK. 

OPHELDERING VAN ’S HEILANDS 

LIJDE Ne. 

nn 

Aanleg van dit Hoofdstuk. 

Bouwende op de echtheid en ontwijfelbare ge- 
loofwaardigheid der Evangelische berigten no- 
pens jezus zielelijden in Gethsemané, gaan wij 

tot de ontwikkeling en opheldering van hetzelve 

over. Bij het gemis van aanwijzingen in de Apos- 

tolische redevoeringen en brieven, welke over dit 
voorval eenig licht zouden kunnen verspreiden 

(met uitzondering alleen van Hebr. V: 7, 8), 

moeten wij ons, gelijk van zelve spreekt, tot de 

verhalen van MATTHEUS, MARCUS En LUCAS 
bepalen. Ook leveren dezelve, zamengevoegd, 

een volledig geheel op. Het is ons oogmerk niet, 

deze verhalen op den voet te volgen , naardien, 

bij het inslaan van dezen weg, hier en daar her- 

halingen onvermijdelijk zouden zijn, en gelijk- 

soor- 
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soortige aanmerkingen bovendien te veel verstrooid 
zouden worden. Veeleer meenden wij den lij- 

denden Zaligmaker op den voorgrond te moeren 
stellen, zoo als Hij ons door de Evangelisten ge- 
schetst wordt, en zoo als Hij zijne aandoenin- 

gen zelf door zijne bede en klagt aan het kruis 
uitdrukte; terwijl wij uit de Evangelische be- 
rigten zullen opnemen hetgeen geschikt is, om 
op Hem, den aldus lijdenden , eenig licht te wer- 
pen. Op deze wijze oordeelden wij, de hoofd- 
zaak meer te zullen doen uitkomen, en ons te- 

vens den geschiktsten weg te zullen banen tot 
eene juiste beoordeeling der oorzaken van de bui- 
tengewone ontroering onzes Heeren. Zerst zul- 
wij dan, aan de hand der Evangelisten, den aard 

en graad van yezus zielelijden aanwijzen, $. 2. 
Dan zullen wij den zin van ’s Heilands bede op- 

sporen, S. a. Wijders zullen wij zijne verster- 

king door den Engel ophelderen, S.4- Ver- 

volgens zullen wij het beloop van jezus lijden 
ontvouwen , &. 5. Eindelijk zullen wij den uits 

roep aan het kruis verklaren, $. 6, 

5. a, 

Aard en graad van JEZUS lijden. 

Van hoedanigen aard yezus lijden in Gethse- 
mané geweest zij, en welk een’ ontzettend hoo- 

gen 
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gen graad hetzelve bereikt hebbe, zal ons blij- 

ken uit jezus getuigenis zelve, uit zijne hou- 

ding en bede, uit de beschrijving, welke de 
Evangelisten daarvan geven , en eindelijk uit de 
toezending van eenen Engel tot zijne versterking. 

1.) Gethsemané binnen getreden zijnde, doer 

de Heer acht zijner Apostelen nabij den ingang 

der landhoeve nederzitten en vertoeven, tot dat 

Hij zelf zoude henengegaan zijn en, op eenigen 
afstand van hen, gebeden hebben. De Heiland 

gevoelt dan behoefte aan het gebed, dat krachtig 
en beproefd middel, welks heilzame uitwerking 
op zijn hart Hij zoo dikwerf ondervonden had, 
Daarin zoeke Hij ook nu zijne sterkte, om her 

overig, doch gewigtigst en moeijelijkst, gedeelte 

van zijn dagwerk op aarde gelukkiglijk te vol- 

brengen. Hij gevoelde hieraan te meer behoefte, 

daar zijn gemoed, ten gevolge der gehoudene af- 

scheidsgesprekken met zijne Vrienden, van het 

gebeurde met yuDpAs, van de instelling des H. 
Avondmaals, van de voorzegging van de vlugt 
van allen en van vrerrus verloochening, in 

eene buitengewone beweging geraakt was, en 

dewijl Hij wist, dat Hij den beminden Olijf berg 

thans voor de laatste maal betrad, om straks in 

de handen zijner vijanden te worden overgeleverd 

en aen het kruis genageld. Had Hij tor het ge- 
bed steeds bij voorkeur de eenzaamheid gezocht; 

thans vooral driugt Hem zijn gemoed tot eene stil- 

le 
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le afzondering, en, het grootste gedeelte zijner 
Apostelen achterlatende, begeeft Hij zich met 
PETRUS, JACOBUS €En JOANNES dieper in den 

hof, willende Hij deze zijne meest vertrouwde 
Vrienden , gelijk zij eenmaal zijne verheerlijking, 

op den berg hadden bijgewoond, nu ook meer 
van nabij getuigen doen zijn van zijne namelooze 

smart en diepste vernedering. 

Henengaande met dezen , zeide Hij: Mijne ziek 

is geheel bedroefd tot den dood toe, Een hevig 
geschokt gemoed maakt geen geheim van zijne 

ontroering; maar het heeft behoefte om zich me- 

de te deelen, en vooral ontlast het zich gaarne 

in den schoot der vriendschap. Tot welk eene 
hoogte jezus ontroering nu reeds geklommen 

was, getuigt zijne verzuchting. Hij zegt, he- 
droefd , geheel bedroefd te zijn. Het woord mepf- 
Aumros duidt eene zoodanige hooggaande droef heid 

aan, welke de ziel als van alle kanten omringt, 
en zich van dezelve te eenenmale bemagtigt. Nog 
sterker is de bijvoeging: tot den dood toe. De 
uitdrukking: Ewe bavdrou is niet te verstaan van 
den tijd, hoe lang zijne droefheid zoude voort- 
duren, namelijk, tot dat de dood aan dezelve een 

einde zoude maken. Dit zou niet alleen met. 

het spraakgebruik (28), maar ook met het ver: 
volg 

(28) In dit geval zou er moeten staan: 8wg woü buvde 

sov of: Ewg To Bavaro ov. 
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volg der geschiedenis strijden, daar deze ontroe- 
ring spoedig weder plaats maakte voor ’s Heilands 

gewone bedaardheid. Het is, integendeel , eene 

hebreeuwsche spreekwijze, waardoor eene zeer 

groote heftigheid en sterkte der aandoening wordt 
te kennen gegeven, geheel overeenkomende met 
onze uitdrukkingen: zielsbedroefd, toë stervens 
toe bedroefd , doodsbenaauwd te zijn. In dezen 
zin komt zij ook voor Jon. IV: 9, waarde LXX 

vertalen: c®ódpe Aerúmyuar Eyù Ews Ozvárou, en 
elders. Gelijksoortige uitdrukkingen levert het 

O.V. in menigte op. Wanneer de Dichter, b.v. 
zegt, Ps. XLI en XLIII. Jk storte mijne ziel 
uit in mij, of: wat buict gij u neder, o mijne 
ziel! en zijt onrustig in mij? dan spreekt hij 
van een overmatig hartzeer en eene allersterkste 

droef heid, welke hem overstelpt hebben, en 

hem, als ware het, het hart doen breken. Zoo 

betuigt hier dan ook de Zaligmaker, tot in het 
binnenste zijner ziel geschokt, diep ter neêr ges 

drukt en in de allerbangste droefheid gesturt te 
zijn. 

2.) Zelfs de houding, welke yezus in Geth= 
semané aanneemt, benevens zijn gebed aldaar, 

getuigen van de hevigheid zijner ontroering. Ook 

van zijne drie Vertrouwelingen verwijdert Hij 

zich, om zijn hart geheel alleen voor zijnen He- 

melschen Vader te kunnen uitstorten; doch Hij 

verlaat hen niet, dan na hen alvorens vermaand 

te 
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te hebben, om met Hem te waken. Hij, die 
immer bittere zielesmart geleden heeft, weet, hoe 

verkwikkend het is, d-elneming bij vrienden te 

vinden. Onze droef heid aan dezen te klagen, 
geeft reeds eenige verademing; maar welk eene 

kracht tot vertroosting is er in gelegen, te zien, 

dat onze klagten een’ weerklank in hunne harten 
vinden, dat zij onzen last met ons willen tora 

schen, en dat hunne tranen zich met de onze 

vermengen ! Hoe rein menschelijk vertoont zich 

onze Heer, dat Hij ook hieraan behoefte heeft, 

en deze behoefte niet ontveinst! Hoe was zijn 

hart zoo geheel gevormd tot het genot der edelste 

vriendschap ! 

Nu gaat Hij henen, om zich neder te werpen 
voor God, terwijl de bede uit zijnen geprangden 
beezem ten hemel stijgt: Mijn Vader! indien 
het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van mij 
voorbijgaan! Buiten twijfel zijn deze niet de 
eenige woorden, welke jezus toen ontboezemd 
heeft. De Evangelisten vermelden, gelijk door= 
gaans, slechts de hoofdzaak. Deze bede echter 

was het groote keerpunt van al zijne smeekingen 

en verzuchtingen, welke voorzeker alle, gelijk 

deze, in korte, afgebrokene, ontboezemingen 

zullen bestaan hebben, en die misschien ook nu 

en dan, door een oogenblik van stil gepeins en van 

diepe verzonkenheid in een stom en onuitspreke- 

lijk smartgevoel, werden afgewisseld, Hoe men 

de 
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deze bede ook opvatte, zij behelst altijd eene 
vurige smeeking om afwending of wegneming van 

iets, waaronder de Heiland gebukt ging, het zij 

dan van zijne tegenwoordige benaauwdheid, het zij 
van zijn birter lijden en sterven: eene smeeking, 

welker gloed en sterkte nog meer door ons ge- 

voeld wordt, wanneer wij haar lezen bij Lucas: 

Vader, of gij wildet dezen drinkbeker van 1mij 
wegnemen! en vooral bij marcus: Abba, Va- 
der, alle dingen zijn U mogelijk; neem ‘dezen 
drinkbeker van mij weg! Zulk eene bede kon 
niet, dan uit een allerhevigst geschokt en diepst 
ontroerd gemoed opstijgen. 

En in welk eene houding bad de Heer? L u- 
cas zegt: Hij knielde neder, marcus: Hij 
viel op de aarde, MATTHEUS: Hij viel op zijn 
aangezigt. De Oosterling plagt staande te bid- 
den; alleen bij heviger aandrang en sterker vuur 
des gebeds viel hij op zijne kniën. Ook jezus 

zal doorgaans staande gebeden hebben (Luc. X: 
ar. Joan. XII: 28a. XVII), en wannêéer Hij 
bad, dan was, dunkt mij, in zijn oog, in zijn 
gelaat, in zijne houding eene hemelsche rust en 

blij ‘schap in God, zijnen Vader, te lezen. Ge- 

beel anders in Gethsemané. Hier staar Hij niet; 

maar Hij knielt neder, Hij werpt zich op zijn 

aangezigt, Hij wentelt zich in het stof, Zelfs 
de afwisseling van houding, door de ävangelisten 

aangeduid, teekent de allerhevigste ontroering 

D der 
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der ziel, door welke afwisseling ons als verte- 
genwoordigd wordt hetgeen Lucas schrijft: in 
zwaren strijd zijnde bad Hij te ernstiger. Het 
woord éxrevéorepov geeft niet zoo zeer eene meer- 

dere volharding en langdurigheid, als veeleer een’ 

hooseren graad van warmte, aandrang en inspan- 

ning te kennen (sg). En voegt men hierbij dat 
driemaal hervarten van hetzelfde gebed, dat ang- 

stig en rusteloos heen en wedergaan, dat gevoel 
van behoefte aan de deelneming en vertroosting 

zijner Vrienden, en vooral die grievende, voor 

zijn heftig bewogen gemoed in deze ontzettende 
oogenblikken vooral diep grievende teleurstelling , 

van dezen, die Hem nog kort te voren trouw tot 
in den dood gezworen hadden, zich aan zekere 

traagheid, loomheid , koelheid en onverschillig- 
heid te zien overgeven, en telkens weder slapende 

te vinden ; dan kunnen wij ons eenig denkbeeld 

maken van hetgeen in Gethsemané in ’s Heilands 

binnenste omging. Dat woord: kwat gj dan 
niet één uur met mij waken? uitgesproken met 
eene hartroerende en bewegelijke stem, zou op 

zichzelven genoegzaam zijn, om ons tot den bang- 
sten strijd, waarin de Heer zich bevond, te doen 

besluiten. f 

3.) Niet minder sterk wordt de gemoedstoe- 
stand 

(29) Vid. KyPKE, Observationes sacrae in N, F. libros, 
ad Luc. XXIi: 44. 
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stand van jezus door de bewoordingen uitge- 

drukt, waarvan de Evangelisten zich, ter be- 

schrijving van denzelven, bedienen. Men ge= 
voelt het bij het lezen hunner berigten, dat zij 

naauwelijks woorden kunnen vinden, om dien 

toestand naar waarheid te schetsen. Marrneus 

schrijft: Hij begon droevig en zeer beangst te 

worden: (YpExro Aumeïobar waì &Òypoveiv) , MAR- 

cus: Hij begon verbaasd en zeer beangst te 

worden (úpiaro ExOzpfZeicdar na) adnuoveir), en 

Lucas: in zwaren strijd zijnde bad hij te ern- 

stiger (ryevórevoe èr àywvig). Al deze uitdruke 

kingen, hoewel in de hoofdzaak overeenstem— 

mende, verschillen echter in kracht en wijzie 

ging. AusreicÔut, het flaauwste in beteekenis, 
geeft bloorelijk droefheid , zwaarmoedigheid, 

nedergedruktheid te kennen. ’Adyuovein duidt 
eene allersterkste zielesmart aan, welke den boe- 

zem beknelt en prangt, de ademhaling belem- 
mert, en met eene hooggaande benaauwdheid en 

bangheid gepaard gaat. 'Exôzgfdeïclx:, daaren- 

tegen, wordt meer gebruikt van angst en iĳjzing, 

waarbij het gelaat verbleekt, de geest zijne hel- 

derheid en kracht verliest, en geheel het ligchaam 

door siddering wordt aangegrepen; in welken zin 

dic woord nog door MARCUSs gebezigd wordt 
van de vrouwen bij het graf, Hoofdst. XV[: 
5,6. ‘Aywvia, eindelijk, geeft een strijden, 

worstelen, te kennen, en beteekent, in over- 

Da drag- 
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dragtigen zin, die hevige gemoedsberoering, wel- 
ke zich van den zoodanigen pleegt te bemagti- 
gen , die zich van een schrikkelijk onheil of een 

onvermijdelijk doodsgevaar bedreigd ziet, hoe- 

danige gemoedsberoering den kampvechter plagt 
aan te grijpen, die, tot het voeren van eenen 

doodelijken strijd, het worstelperk betrad. Van 

zoodanig kampvechten is dan ook het woord ont- 

leend (30); doch men zal de volle kracht van 

hetzelve, met betrekking tot jezus, eerst ge: 

voelen, wanneer men in aanmerking neemt, dat 

het bij den Heer geen strijden was, gepaard met 

de mogelijkheid van en hoop op overwinning, 

maar veeleer een lijdelijk zich overgeven aan den 

gruwelijksten en afgrijselijksten dood. Zoo spre- 

ken wij ook van een worstelen met den dood, 
waarbij het hoofddenkbeeld is eene dusdanige be- 
naauwdheid en bangheid, welke aan bezwijming 

grenst, het klamme zweet aan alle kanten doet 

uitbreken, en niet zelden met kramp- en stuip- 

trekkingen vergezeld gaat. In gelijken zin kome 

dit woord ook bij ongewijde Schrijvers voor (31). 
Ook 

(30) Vid, KUINOEL ad h, 1. 

(31) Bij DEMOSTHENES, DIODORUS Sic, en an= 

deren, door KuINoeEL ad h. l, aangehaald. Voorts bij 

JOsEPnUS, dntig. Lib.VI. C. 6. en Lib. Xi, C. 6 en 8, 
Hresveurus verklaart 2öwgoveïv door èuudsëv , Zyuv.êv, 

en houdt alzoo het laatste voor gelijkbeteekenend met 

het eerste, Ook zie men de kantteekening onzer Scaten- 

Over. 
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Ook vindt men het oe Makk, III: 14, 16, waar 

zelfs de uitwerking der dZywriz op kleur en aane 

gezigt beschreven wordt (32). 
Boven dit alles vermeldt Lucas van dit lij- 

denstooneel nog deze aandoenlijke bijzonderheid: 
En zijn zweet werd gelijk groote droppelen 
bloeds , die op de aarde afliepen (33). Het kan 
wel niet in twijfel getrokken worden, dat een 

eigenlijk gezegd bloedzweeten mogelijk is. Er 

bestaan hiervan onderscheidene voorbeelden (34 ). 

Doch 

Overzetting, En VAN DER PALM, die het: yevógevos èv 

&ywufe verklaart door: in doodsangst zijnde, 

(32) Men vergeijke over de bijzondere kracht van al 

deze uitdrukkingen , behalve de Lezicographen, ook 

GROTIUS, KYPKE en KUINOEL ad hb. l, 

_ (33) Er staat: êyévero 32 ó (BrÒs züroü doeì BpsuBas 

atuarog (niet zzrzBzivuv, ook niet zzraBaivovrog , maar) 

xaraBalvivres èrì rv yäv, d. i, en zijn zweet werd gelijk 
groote droppelen bloeds, welke op de aarde afloopen of af- 

valien. Dit nedervallen op den grond moet alzoo eigen- 

lijk niet op het zweet, maar op de bloeddroppelen be= 

trokken worden, waarbij her zweet vergeleken wordt. 

Des niettemin geeft deze uitdrukking duidelijk genoeg 

zulk eene menigte van dikke zweerdroppelen te kennen, 

dat deze inderdaad langs azngezigt en ligchaam gudsten en 

werkelijk op de aarde nedervielen. Anderzins zou de 

bijvoeging: zzraBzivovres êxì ràv yjv overtollig zijn. 

(34) Dergelijke voorbeeluen kan men aangehaald vinden 

bij BYNAEUSs. de morte J. Chr., L. Il. C. a. 8. 39, bij 
RENSING. Verh betreffende eanige merkw. bijzonderheden 

van het lijden, sterven en opstanding van onzen Heer en 

Zaligmaker J, Chr, bl, 15. noot 5, en vooral in de Bet= 

D 5 trä- 
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Doch bij het betrekkelijk maken van dezelve op 

Jrzus lijden heeft men geheel voorbij gezien, 

dat Lucas van geen eigenlijk bloedzweet ge- 

waagt, maar dat hij het zweet van jezus alleen- 

lijk bij groote, op de aarde afdruipende, bloed- 
droppelen vergelijkt. Hij zegt niet: &yévero dk ó 

idpos aúroù alma, of: ÓpóufJor cimaros, hetgeen 

er nogtans zou mo€ten staan, indien men aan een 
eigenlijk bloedzweet denken wilde, maar: &yé» 
vero dk ò ips aúroö wael Opóufdor aïparoc (35). 
Het woord öre: geeft hier, gelijk aliĳd, niet de 
zaak zelve, maar zekere gelijkheid te kennen, 

welke er tot opheldering bijgevoegd wordt (36) ; 

en deze gelijkheid tusschen jezus angstzweet 
en groote , op de aarde afloopende, bloeddroppe- 

len, 

träze zur Beförderung des vernünftigen Denkens in der 
Religion, Heft III. S, 131, 135 en 136e 

(35) Men vergelijke crOTIUS Aad h.l ByNAEUS 

tea. Pe RENSiNG, bl, 15 en16, HaARwoon, Vier 

Abhandlungen, aus dem Englischen, Berle 1774» S. 189, 

noot, KUINOEL ad hl, HENNEBERG, Komment, 

S, 120123, Een anderen. 

(36) Vocula ista, zegt VALCKENAER, similitudinem 

tantum quandam indicat, Sic poni solet illa a Luca, ut 

guum Act, Il: 3 linguae memorantur, vel flammulae vel- 

uti linguae igneae. Cap. itidem VII: 65 ult. faciem vide- 

bant Stephani doeì — instar faciei Argeli, cet Was- 

SENBERGIT, Select, e Schol, VALCKENAERIT, Tob. Le 

p. 267. Men kan er ook bijvoegen Mand, IX: 18: en 
zerstond vielen af van zijne oogen — dgeì — gelijk als 

schellen, 
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len, bestond in het dikke, taaije en kleverige 

van het zweet, hetwelk, doormengd met stof, 
als geronnen bloed, ’s Heilands aangezigt bee 

dekte en op de aarde nederviel. Desniettegen= 

staande teekent deze beschrijving genoegzaam den 

ontzettend hoogen graad, waartoe de benaauwd- 

heid van jezus geklommen was. Van her store 

ten van tranen wordt door de Evangelisten niet 
gewaagd. Het is echter vermoedelijk, dar zijn 

geprangde boezem zich ook langs dezen weg zal 
hebben ontlast, te meer, daar de plaats Hebr; 
V: 7. die, in de dagen ziins vleesches, gebe 

den en smeekingen — met sterke roeping en tra= 
nen geofferd hebbende ‚enz. , gevoegelijkst op zijn 
lijden in Gethsemané betrokken wordt (37). | 

4.) Eindelijk blijkt jezus hooggaande onte 

roering nog uit de bijzonderheid, daer Hem een 
Engel toegezonden werd, om Hem te versterken. 

Waarin deze versterking bestaan hebbe, zullen 

wij in het vervolg zien (38). Hier merken wij 
alleen aan , dat dit het eenige voorbeeld van zoo- 

danigen aard is, hetwelk in de geschiedenis van 
Jezus, en ook zelfs van de Apostelen, voore 
komt. Alle andere Engelenverschijningen, waare 
van het N. T. gewaagt, hadden eene strekking, 
of vor het brengen van hemelsch onderwijs en 

be= 

(27) Men zie desanteek. van VAN DER PALM, ted, pe 
(33) S. 4. van dit Hoofdst, 

D 4 
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be tuur, of tot het betoonen van vreugde en dank , 
of tot het verlossen uit eenige ongelegenheid, of 
tot het betuigen van Gods goedkeuring en wel. 

behagen. Zelfs de Engelenverschijning in de 

woestijn , welke doorgaans met die in Gethsemané 

op gelijke lijn gesteld wordt, verschilt van deze 
nog grootelijks. In de woestijn verschijnen de 
Engelen niet gedurende de verzoeking, om Hem 

te versterken ; maar na volbragte overwinning 
komen zij toe, om Hem te dienen (Matth IV: 
11). In Gethsemané alleen ontving Hij, door 
ee: en Engel, sterkte van boven, om den grooten 

worstelstrijd gelukkiglijk ten einde te brengen: 
aanwijzing genoeg, dat zijn gemoed ook nooit 

dermate, als in Gechsemané, is geschokt geweest. 
Voegen wij nu al het gezegde zamen, dan kun- 

nen wij ons van jEzus toestand in Gethsemané 

naauwelijks een met de waarheid overeenkomstig 

denkbeeld vormen. 

Tweederlei aandoeningen hadden zich van zij- 
nen geest bemagtigd, droefheid en angst, en bei- 
de in den hoogstmogelijken graad. Men meene 

echter niet, dat dezelve afgezonderd in yezus 
ziel aanwezig waren , of elkander beurtelings heb - 
ben afgewisseld, Veeleer doorkruisten zij elkan- 
der, en waren zij dooreengemengd, of liever, 

Jezus toestand was eene ten hoogsten top ge- 
voerde droef heid, eene zoodanige, welke , indien 

zij niet een geleden, maar een nog te vreezen 
on- 
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onheil betreft, met eene namelooze bangheid en 

eenen onbeschrijfelijken angst gepaard gaat, of 

zich in dezelve oplost. Slechts degeen, die 

zich immer door het onvermijdelijkst gevaar van 
den allerverschrikkelijksten dood omringd zag, 
kan zich van ’s Heilands gemoedsgesteldheid eenig 

denkbeeld maken. 

5. 3 

Verklaring der bede. 

De groote vraag, waarvan, ter juiste beoor- 
deeling van jezus lijden en deszelfs oorzaken, 
schier alles af hangt, is deze: , wat hebben wij 
»„ door den drinkbeker te verstaan, om welks 

s wegneming de Heiland bad?” Duide Hij daar- 
mede die droef heid en benaauwdheid aan , welke 

Hem voor het tegenwoordig oogenblik nedere 
drukte, en die Hem, bij langer voortduren, on- 

geschikt zou gemaakt hebben, om te volbren- 
gen, wat er nog volbragt moest worden ; of heb- 
ben wij daardoor zijn nabijzijnd lijden en sterven 
te verstaan? Wij verklaren ons voor de laatst- 
genoemde uitlegging (39). 

Eer 

(39) Er bestaat, te dien aanzien, groote verdeeldheid 
van gevoelens, Van den tegenwoordigen angst wordt de 

drinkbeker verstaan door KEINHaRD, Verh, over yr zus 

j D 5 Vlure 
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Eer wij tot de gronden onzer keus overgaan „ 
betuigen wij te gelooven, dat niet zoo zeer uite. 

legkundige, als wel godgeleerde bedenkingen 
eerstgemelde verklaring hebben doen geboren 

worden, en staande gehouden. Men gevoelde 
zich met de stelling verlegen, dat jezus zijn 
lijden en sterven zou afgebeden hebben, en men 

meende alle bezwaren te zullen ontwijken, indien 

men den drinkbeker alleen op de tegenwoordige 

ontroering betrekkelijk maakte, Deze opvatting 
zoekt men dan te staven door te zeggen, dat jr- 
zus in zoodanigen gemoedstoestand, als waarin 

Hij zich in Gethsemané bevond, niet in staat 
zou geweest zijn, om het lijden, hetwelk Hem 

nog wachtte, waardiglijk door te staan. Van dit 

laatste zijn wij ook ten volle overtuigd; doch 

daarin is nog geen bewijs gelegen , dat zijne bede 

nu 

voorzesgingen van zijne opstanding , geplaatst in de Biblioth. 

van Theol. Letterkunde, voor 1805. No. 5, Hesz, Le- 

vensgesch. van JEZUS, IV. laatste uitg., bl, ro3 en 109. 

HERINGA, in BERGEN's Gedenkw. wit het leven van 

jezus, IL, bl. 503. Prins, Leesboek over de Bijb, 

Geschiedenissen , Ste IIl, bl. 118 en 119. Van het lijden cn 

sterven, daarentegen, door GROTIUS ad h, l, Maxc= 

KIUS» Syl. Diss. Exerc, IX. $. 3. SAMUEL CLARKE, 

Uitbreiding over de vier Evangelisten, bij Matth. XXVI: 

39. SAURIN, Discours Hist. Crita Theol. et Moraux, 

T.X. p.253. PAULI, Predikaatsien over het lijden en 

sterven onzes Heeren J. Chr. 1. bl. 233 volg. KUINOEL, 

VAN DER PALM, en anderen, 
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nu van zijne tegenwoordige ontroering moet ver- 

staan worden. Tegen deze verklaring kunnen 

belangrijke bedenkingen ingebragt worden. 

Vooreerst. Was het jezus onwaardig, om 

afwending van zijn nabijzijnd lijden en stervea te 

bidden; hoe strookt het dan met die waardig- 

heid, dat Hij eene droefheid en benaauwdheid 

afbad, welke Hem immers ook onder Gods wijs 

en weldadig bestuur overkwam, welke ook tot 

zijn lijden behoorde, welke, even als elke ande- 
re verzoeking, tot zijne heiliging dienen moest 

(Hebr. II: 10), welke zelfs, volgens sommi- 

gen, een dragen was van Gods toorn over de 
zonde? Iser niets ten nadeele van jezus in ge- 

legen , dat Hij bad om afwending van dien angst, 

welke, volgens het meest aangenomen gevoe- 
len, uit het vooruitzigt op zijn lijden ontsproot; 

het is even min met zijn karakter strijdig, dat Hij 

dit lijden zelf afbad. Was zijne menschelijke 

natuur afkeerig van dien doodsangst, en wensche 

te Hij daarom denzelven te zien weggenomen; 

zij was even zeer af keerig van het lijden en stere 

ven aan den kruispaal. Dar overigens een zoo 
hooggaande angst, uit het vooruitzigt op zijn lij- 
den geboren, met jr zus vrijwillige vernedering, 

vast besluit, om den kruisdood te sterven, en de 

Hem overigens eigene bedaardheid en kloekmoe- 

digheid , even moeijelijk is overeen te brengen, 

als wanneer men aan zijn lijden en sterven zelve 

denkt, 
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denkt, valt een’ iegelijk in het oog. 
Ten tweede, Op de vraag, waarom jezus 

zijnen angst afgebeden hebbe, antwoordt men: 

dewijl Hij anderzins ongeschikt zou geweest zijn, 

om zijn lijden en sterven waardiglijk door te staan. 
Hierin alleen, toch, gevoelt men, eenige re- 
den daarvoor te kunnen vinden. Maar welken 

zin zullen dan nu de woorden hebben: Mijn 
Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinke 
beker van mij voorbijgaan; doch niet gelijk ik 
wil, maar gelijk gij wilt! of zelfs: Indien deze 
drinkbeker van mij niet voorbijgaan kan, ten 
zij dat ik hem drinke, uw wil geschiede? Is 

„door den drinkbeker nu die angst te verstaan, 

welke den Heer buiten staat zou gesteld hebben, 
om zijne taak te volvoeren; dan heeft Hij ver- 
klaard, in deze zijne ongeschiktheid te zullen 
berusten, en alzoo, indien dit des Vaders wil 

ware, zijne taak onafgedaan te zullen laten, of 
toch op eene, Hem onwaardige wijze, te zullen 
volbrengen. Nog erger wordt het, wanneer men 

spreekt van een te vreezen bezwijken onder zijne 

benaauwdheid. In dit geval zou de Heer des- 
gelijks betuigd hebben, ook daarin te zullen be- 
rusten, indien dit de wil des Vaders ware. Maar 
hoe kan Hij iets dergelijks in den Vader onder« 
stellen? Hoe kan Hij zelf iets dergelijks verkla- 

ren? Én hoe zijn al weder hiermede overeen te 

brengen die stellige voorzeggingen van zijnen 
kruis- 
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kruisdood , waardoor de Profeten moesten ver= 

vuld worden? Daarenboven , waartoe dat nadruk- 
kelijk voorwaardelijke der bede, naardien het 
toch niet alleen mogelijk, maar ook met Gods 
plan overeenkomstig was, dat jezus niet buiten 
staat gesteld werd, om zijne taak t@ voleindigen? 
Er is geen twijfel aan, of yezus zou, indien 

Bij zijnen angst bedoeld hadde , even stellig ge- 
beden hebben, als Hij zijne Apostelen leerde 
bidden, en dienzelfden avond nog zelf gebeden 

had. Die gedurig herhaalde en telkens op den 
voorgrond geplaatste voorwaarde, onder welke 

Hij wenschte verhoord te worden, duidt iets 

grooters en gewigtigers aan (40). 

Ten derde. Er heeft in de gebeden van je- 
zus, welke Hij in Gethsemané uitstortte, zeke- 
re afdaling plaats, zekere verflaauwing der ont- 
roering , welke allengs in eene volmaakte kalmte 

en rust overgaat (41). Reeds veel rustiger, dan 

de eerste, is de tweede bede: Mijn Vader! in- 
dien deze drinkbeker van mij niet voorbij gaan 
kan, ten zij dat ik hem drinke, uw wil ge- 
schiede ! Men ziet hier, dat het gemoed des bid- 
ders zich reeds meer met den drinkbeker begint 

te 

(40) Men vergelijke ook den Rec, in de Godgel, Bijdr. 
IL. 1. bl. 6r, 62. en IV, 1. bl. 153, 

(ar) Dit zal breeder ontwikkeld worden in de sde $. 
van dit Hoofdstuk, 



62 J.C, RIEHM, net LIJDEN van 

te vrede te stellen, en dat de kracht in zijne ziel 
begint te herleven, om denzelven, zoo hij niet 

kan worden weggenomen, te drinken, Maar hoe 
is dir nu overeen te brengen met de verklaring 
van den drinkbeker door dien angst? De angst be- 

gon allengs te wijken , maar de drinkbeker stond 
nog voor zijnen geest; en in gelijke mate, als die 

angst afnam, nam Jezus in bereidwilligheid en 
kloekmoedigheid toe, om denzelven te drinken, 
Hieruit volgt klaarblijkelijk , dat de drinkbeker en 

de angst twee geheel verschillende dingen zin. 
Even min voldoen ook de uitlegkundige gron- 

den, waarop men gemelde opvatting bouwen wil, 
Dezelve zijn driederlei, 

Vooreerst meent men, dat jezus zelf den weg 

aanwijst, door niet te gewagen van eenen drink- 

beker of den drinkbeker in het algemeen, maar 
bepaaldelijk van dezen drinkbeker (zò mrorúpiov 
zoöro). Doch hieruit volgt wel, dat de voor- 
stelling van den bedoelden drinkbeker zoo leven- 
dig en sterk bij Jezus was, en zich van geheel 

zijne ziel derwijze had bemagtigd, dat het Hem 
thans onmogelijk was, aan iets anders te denken; 

geenszins echter , dat door denzelven zijne tegen- 

woordige ontroering zou moeten verstaan worden. 

Op dezelfde bepaalde wijze had de Heiland reeds 

vroeger van zijnen dood gesproken , Joan. XI1: «7. 

Vader ! verlos mij uit deze ure? (Én rije öpac 
Tuúrys); waardoor Hij, blijkens het verband, 

toch 
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‘toch wel niets anders, dan zijn lijden en sterven 
kan hebben aangeduid. 

Ten andere beroept men zich, tot staving van 
genoemde opvatting, op de verhalende toelich- 

ting, welke bij mARCus de vermelding des gee 

beds voorafgaat: Hij bad, zoo het mogelijk wa- 
re, dat die ure (in het Grieksch staat er: ú &>2) 

van Hem voorbij ging. Doch deze uitdrukking 
is het juist, welke ons te meer noopt, aan het 
lijden en sterven te denken, naardien de Heer 
juist dit zijne ure, of de ure bij uitnemendheid 
(ú pa) plagt te noemen. Men zie slechts 1Zatth. 
XXVI: 45. Joan. II: 4. VIT: zo. VILL: oo. XII: 
23— 28. XIII: 1. Vooral echter kan deswege 

geene onzekerheid overblijven , wanneer men be- 
denkt, dat de Heiland, eenige oogenblikken lae 

ter, deszelijks volgens mARCUS (vse 41), tot 

zijne Apostelen zeide: Het is genoeg; de ure (% 
pa) is gekomen Dat hier, toch, niets anders, 

dan zijn lijden en sterven, hetwelk nu eenen aan- 
vang nam, kan bedoeld zijn, zal niemand onte 

kennen; en ten overvloede geeft er de Heer zelf 
de verklaring van in de woorden: Zie, de Zoon 
des menschen wordt overgeleverd in de handen 
der zondaren : aldaar ). 

Eindelijk gewaagt men nog van Hebr. V:7,8. 
Die, in de dagen zijns vleesches, gebeden en 
smaekingen tot dengeen, die Hem uit den dood 
kon verlossen, met sterke roeping en tranen 

ge- 
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geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de 
vrees, hoewel Hij de Zoon was, nogtans gehoor- 

zaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij geleden 
heeft. Uit de uitdrukking: verhoord zijnde uit 
de vrees (49), leidt men dan af, dat dit juist 

het onderwerp van jezus gebed moet hebben 

uitgemaakt. Doch, indien ik wel oordeel, dan 
is deze plaats veeleer geschikt, om het tegeno- 
vergesteld gevoelen te bevestigen, Hier getuigt 
de Apostel, dat jezus uit de vrees verhoord, 

d. í. verlost is, dat die angst werkelijk van Hem 

is weggenomen, hetgeen dan ook volkomen over- 
eenstemt met de Evangelische verhalen. Maar 

hieruit blijkt juist, dat die vrees 7ò rozúpiov roöro 
niet 

(42) Wilde men, met MicnAëtis (Erk'äung des 
Bricfes an die Hebräer ad h. 1.) het woord à edAapsiz 
opvatten als een abstractum, van God gebezigd, en diens= 

volgens verstaan van het ze vreezen wezen, d, i van de 
Majesteit Gods , of met anderen vertalen door vreeze Gods, 
godsvrucht, vroomheid ; dan zou de zin der uitdrukking 

zijn, of, van God verhoord zijnde, of, verhoord zijnde 

wegens zijne godsvrucht, In beide gevallen zou alle bedene 

king tegen ons gevoelen, welke men uit deze plaars af- 

leiden wil, aanstonds wegvallen, Doch, dat het woord 

in de daad schroomvalligheid, bedeesdheid, versaagdheid, 

vrees, ansst beteekent, is, onder anderen, bewezen door 

KREBS, in Obss, Flav. p. 373, in hoedanigen zin het 

werkwoord eùAafBeïebus ook voorkomt Hand, XXIII: 105 
en dat de gewone vertaling, om vele redenen, hier de 

voorkeur verdient, is aangetoond door woLr in Cyr, ad 

h. Ll, Men zie ook marcxKtus 1, L, S. Viile 
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niet zijn kan, Want de drinkbeker is ziet van 
Hem weggenomen, gelijk uit de tweede en derde 

bede duidelijk blijkt, als ook uit het zeggen des 
Heeren, toen de bende genaderd was: Den drink- 
beker , dien mij de Vader gegeven heeft, zal ik 

dien niet drinken (Joan. XVIII: 115)? Den 

drinkbeker moest Hij drinken, en heeft Hij wer= 

kelijk gedronken; doch van de vrees voor den- 

zelven is Hij ontslagen. Juist de verhooring uit 

de vrees had die volkomene bereidwilligheid ten 

gevolge, om den drinkbeker te drinken, en al. 

zoo den wil van God, in al deszelfs deelen, te 

volbrengen. Bovendien wordt de Heiland hier 
gezegd, gebeden en smeekingen geofferd te heb- 

ben tot dengeen, die Hem uit den dood verlos= 

sen kon. Zou hierin niet juist het bewijs ge- 

legen zijn, dat jezus ziel, gedurende dit zijn 
gebed, met den nabij zijnaden kruisdood vervuld 
was, dat het de voorstelling van zijnen dood was, 

welke Hem zoo zeer benaauwde, en dat, niet 

van zijne benaauwdheid, maar van zijnen dood 
verlost te worden, het onderwerp van zijn ge- 

bed uitmaakte (43)? Desniettegenstaande werd 

jezus inderdaad uit de vrees verhoord, d. i. Hij 
werd, ten gevolge van zijn bidden, van dezelve 
verlost, in hoedanigen zin deze uitdrukking ook 

voorkomt Ps, XXIl: aa. Verlos mij uit des 

leeu- 

(43) Men zie Hoofdst, III, S, 7. 
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leeuwen muil, en verhoor mij van de hoornen 

der eenhoornen (44), en welke uitredding hier 

te meer eene verhooring mogt genoemd worden, 
daar zij de uitwerking van den, Hem onmiddel- 
lijk uit den hemel toegezondenen, Engel was. 

Men zegge niet, dat sezus, zoo Hij gebeden 
heeft om uitredding uit den dood, blijkens de 

uitkomst, niet verhoord is, De Heiland heeft 

voorwaardelijk gebeden: indien het mogelijk is, 
en: ziet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt, eene 

voorwaarde, waarop Bij telkens terugkomt, en 

onder welke Hij alleen van den dood wenscht 

ontslagen te worden (45). Hij, welken God al. 

tijd 

(44) Vernuftig en zelfs niet onwaarschijnlijk is de gise 

sing van MICHAËLISs, t‚, a, pe, dat de Schrijver van den 
brief aan de Hebreën deze spreekwijze uit den oesten 

Psalm zou kebben ontleend, doch waarbij hij de dichter- 

lijke uitdrukking: koornen der eenhoornen , welke buiten 

het verband van den Psalm niet wel paste, met de meer 
algemeene benaming van vrees zou hebben verwisseld, 

Neemt men dit aan, dan is het ongewone en eenigzins 
harde der wending: verhoord zijnde wit de vrees, tevens 
opgehelderd, 

(as) Het meer stellige bij MARCUS, waardoor de be. 
de aangedrongen wordt: Abba, Vader! alle dingen zijn 
U mogelijk , maakt hierop geene inbreuk. Deze bijvoeging 

drukt slechts het vuur en het vertrouwen van den bidder 

uits want ook MAR CUS verzuimt niet, er bij te voegen: 

doch niet wat ik wil, maar wat Gij wilt. Bovendien had 
hij, vs. 35, het voorwaardelijke der bede reeds doen 

uitkomen bij de opgave van den hoofdinhoud derzelve : 

Hij 
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tijd hoorde, is ook hier verhoord geworden, 
niet in het wegnemen van den drinkbeker, maar 
in het wegnemen der vrees en in het ondersteu= 

nen van zijnen moed, om dien drinkbeker te 

drinken (46). Op deze wijze verhoort God 

onze gebeden zeer dikwerf; want de wegen, 
langs welke Hij verhooren wil, staan bij Hêm. 
Tot staving diene het voorbeeld van PAULUS, 

a Kor XII: &, 9. waar hij schrijft: Mierover 

heb ik den Heer driemaal gebeden, opdat hij (de 
scherpe doorn in het vleesch, de Eingel des*Sa= 
tans, v. 7.) van mij zoude wijken , en waarop 
de verhooring in dezer voege volgt: En Hij heeft 
tot mij gezegd: Mijne genade is u genoeg ; want 

wijne kracht wordt in zwakheid volbragt. 
Boven en behalve al het aangevoerde, beroe= 

pen 

Hij bad, zoo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voors 

bijging. Mogt nu iemand vragen, of en hoe jezus ge 

looven kou, dat het den Vader mogelijk ware, Hem van 

den dood te verlossen ; die bedenke, dat de Heiland hier 

niets anders zegt, dan hetgeen, lang na den afloop, en 

wel bij zeer kalme gemoedsstemming, door den Schrijver 

van den brief aan de Hebreën getuigd wordt, wanneer 

hij schrijft, dat zr zus gebeden heeft tot den geen, die 
Heim uit den dood verlossen kon, en vergelijke voorts, wat 

hierover nader zal gezegd worden in het IVde Hoofdstuk , 

$. 2. ’ 

(46) Men leze hierover M. RUMMERINKSs Bedene 

kingen over het bidden van den Heere yrRzus in Gethsea 

mané, te vinden achter deszelfs Leerredenen, UI Deet, 
bl, 219 — 327, k 

a 
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pen wij ons, tot staving onzer opvatting, nog 
op deze gronden. 

Vooreerst. Het verband wettigt deze opvat 
ting, en geene andere. Men leze onbevooroor* 
deeld het geheele beloop van het gebeurde op 

dien avond, vooral bij JoANNEs, en men zal 

naauwelijks aan iets anders, dan aan jezus lijden 
en sterven, kunnen denken. Al de gehoudene 

redenen, gesprekken en gebeden bewegen zich 
om dit groote keerpunt. Men brenge zich te 
binnen het voorgevallene met yupas, de instel- 
ling van het H. Avondmaal en dergelijke. Nog 
op weg naar Gethsemané was ’s Heilands ziel 
hiermede geheel vervulde De Herder zou gesla- 

gen en de schapen verstrooid worden. In dezen 
nacht zouden allen aan Hem geërgerd worden, 
Perrus zou Hem verloochenen. Nu treedt 
de Heer de landhoeve binnen, en wij hooren 

Hem, met den meesten aandrang, om de wegne- 

ming des drinkbekers bidden, De bende nadert ; 
de Heer wordt gebonden weggevoerd; de Apos- 

telen vlugten, en het ontzettend lijden neemt 

eenen aanvang. Kunnen wij, bij eene aaneenge- 

schakelde lezing van dit alles, den drinkbeker 

wel van iets anders, dan van zijn lijden en ster- 

ven, verstaan ? 

Ten tweede, °s Menschen Jot of bescheiden 
deel, zoo als dit denzelven door God wordt toe- 

geschikt, komt onder het beeld van eenen drink 
be- 
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beker zeer dikwerf voor, vooral wanneer dat lot 

bestaat in een zwaar lijden, Men zie Ps, XI: 6. 

LX: 5. Jes. LVI: 17,22. Jerem. XXV: 1528. 
XIL: 1e. Ezech. XXIII: 31, 32, 38. Openb. 

XIV: ro. XVI: 19. XVIII: 6. (47). Maar 
de drinkbeker van jezus, bij uiememendheid 
Hem door zijnen Vader op de hand gezet, was 

niet zijne benaauwdheid in Gethsemané, maar 

zijn lijden en sterven aan het kruis. 

Eindelijk heeft yezus zelf het woord 7ò zo- 
Túpiov, in overdragtigen zin van zichzelven be- 
zigende, nooit anders, dan in de beteekenis van 

zijn lijden en sterven gebruikt. Dit blijkt dui- 

delijk uiet Matth. XX: 2e, 23 en Marc. X: 38, 

39, waar de verwisseling van dit beeld met den 
doop, waarmed: Hij gedoopt zou worden , mits- 

gaders het verband, waarin de uitdrukkingen 
voorkomen, geenen twijfel kunnen achterlaten. 
Doch beslissend vooral is de bijzonderheid, dac 
de Heiland, eenige oogenblikken na zijn gebed, 
zich aan zijne vangeren overgevende, het ondere 

werp zijner af bidding andermaal noemt, zeggen- 
de: Den drinkbeker , dien mij de Vader gegeven 
heeft, zal ik dien niet drinken (Joan. XVIII: 
1o.)? waarbij Hij toch met geene mogelijkheid 

iets 

(47) Lezenswaardig is, wat aangaande den oorspron? 
en de beteekenis dezer wg binn geschreven is doo 
MARCK, Ì, Ì, $, 2, 

E 5 
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iets anders , dan zijn lijden en sterven, kan bee 

doeld hebben. 
Op grond van dit alles staat dan de overtuiging 

bij ons vast, dat je zus inderdaad zijn lijden en 

sterven heeft afgebeden (48). Ik zeg: zijn lijden 

en sterven. De onderscheiding, toch, als of 

jezus alleen zou gebeden hebben, om van die 

martelingen, wreedheden en beschimpingen, wel- 

ke zijnen kruisdood zouden voorafgaan en ver- 
gezellen, bevrijd te worden, doch niet van den 

dood zelven, is van allen grond ontbloot (49). 
Maakt men deze onderscheiding, om de bezwa- 

ren weg te nemen, welke men in de afbidding 
van den kruisdood meent gelegen te zijns die 

bezwaren blijven ook bestaan, indien men het 

gebed alleen op de omstandigheden van den kruis- 
dood betrekkelijk maakt, daar yezus immers 

ook 

(48) Dit gevoelen vindt men ook gestaafd bij RUMME» 

RINK, t‚a. p. bl, 200— 207. 

(49) HameLsverp verraalt eì Suvaróv êors door: 

voor zoo ver het mogelijk is, en verklaart alzoo de bede 
van eene, door jezus afgesmeekte, verligting der be- 

zwarende omstandigkeden van den kruisdood, Doch, bee 

halve dat deze vertaling door gecne genoegzame uitleg= 
kundige gronden gewaarborgd is, zoo strookt zij ook niet 

met de tweede bede: indien deze drinkbeker van mij niet 

kan voorbijgaan, ten zij dat ik hem drinke , uw wil ge- 

schiede, Bovendien kan bij «ò srorúpsov, indien men er 
Jezus laatste lijden door verstaat, de dood zelve, als 

het toppunt van dat lijden, niet worden buitengesloten. 



JEZUS ix GETHSEMANÉ. 71 

ook deze voorzegd en er doorgaans met kalmte 

van gesproken had, en daar dit lijden immers 
ook , niet minder dan de dood zelf, in het plan 

van God gelegen was, Maar daarenboven plagt 
de Heiland zijn lijden eén stetven, in zijne ge- 

dachten en woorden, zóó te verbinden, dat et 
geen regt hoegenaamd bestaat, om het één van 
het ander te scheiden. Wij herinneren alleen zij- 
ne toespraak tot de Apostelen, toen Hij met hen 

opging naar Jeruzalem : Ziet, wij gaan op naar 
Jeruzalem, en de Zoon des menschen zal den 

Overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd 

worden, en zij zullen Hem ter dood veroordeex 

len, en zij tullen Het den Heidenen overleve- 
ren, om Hem te bespotten en te geeselen en te 
kruisigen, en ten derden dage zal Hij weder 
opstaan (Matth. XX: 18, 19). Bestond er 
eenige grond, om eene onderscheiding te maken, 

men zou veeleer den drinkbeker van zijnen dood 

bij ùiesluiting verstaan kunnen, naardien jezus 

hiervan ook afzonderlijk gesproken heeft (b. v, 
Matth. XX: 08, XXVI: 26 — 28. Joan, II: 

14 enz.), en dewijl de kruisdood, als het top- 

punt zijner vernedering en smaften, wel bij uit- 

hemendheid met de benaming van drinkbeker mogt 
bestempeld worden. Hierdoor echter worden de 
bedenkingen niet weggenomen Integendeel stond 

de kruisdood, met al wat denzelven voorafging 

en vergezelde; en waardoor die dood voorname- 

E 4 lijk 
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lijk wel zoo bitter en smartelijk werd, als één 
groot geheel voor jezus geest. Van dat Hij 
gebonden werd in Gethsemané, tot dat Hij den 
adem aan het kruishout uitblies , was het slechts 

ééne zamenhangende keten van ligchaams- en zie» 

lesmarten. Zijn verhoor voor KAjaras, zijne 

mishandeling aldaar, de verloochening van pre 
TRUS, zijne bespotting bij HERODES en Pit A- 
Tus, de geeseling, de rietstaf en doornkroon , 

het spuwen in zijn aangezigt en het slaan met 

vuisten , het dragen van zijn kruis, zijne vasthech= 

ting aan hetzelve onder spot en hoon, maken van 
deze jammerketen de voornaamste schakels uit. 

De laatste was zijn sterven zelve. Op dit alles 
was °s Heilands oog, als op één akelig en zwart 
tafereel , geslagen. Deze |jammerketen was de 
drinkbeker, om welks wegneming Hij den Vader 
bad. 

S. 4 

Over de versterking van jezus door 
den Engel. 

De buitengewone ondersteuning, welke jezus 

in Gethsemané genoot, is te belangrijk, dan dat 
wij daarbij niet een oogenblik zouden stilstaan. 

__ Het is vrij onverschillig, waar en op welke 
wijze zich de Engel aan yezus vertoond hebbe: 

Z he 
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ZACHARIË (50), HEUMANN (51), MrcHaë- 

Lis (51) en anderen willen, dat hij slechts, als 
een verschijnsel, aan den hemel zou hebben ge= 
zweefd, welks aanblik jezus zou bemoedigd 

hebben. Doch de uitdrukking bij Lucas: en 
van Hem werd gezien een Engel uit den hemel, 
geeft klaarblijkelijk te kennen, dat de Engel van 
uit den hemel gekomen of gezonden was, waarbij 
dan 220ùv of dmeorurmévoe, of iets dergelijks is 

uitgelaten. Daar overigens alle Engelenverschij- 
ningen, waarvan in het N. T, gewag gemaakt 
wordt, moeten worden opgevat van eene zigtba- 
re, ligchamelijke , tegenwoordigheid in mensche- 

lijke gedaante; zoo stellen wij ons ook deze ver- 
schijning liefst als zoodanige voor. Dien ten 
gevolge zou de Engel dan geheel van nabij door 
jezus gezien zijn, gelijk zulks bij het graf, bij 
de hemelvaart en in de woestijn heeft plaats ge« 

had. Of hij echter den Heer versterkt hebbe, 
alleen door zijne verschijning, of ook bovendien 

nog door zekere toespraak, dit durf ik niet bee 

slissen Doch, ware dit laatste geschied, Lucas 

zou het waarschijnlijk evenmin verzwegen heb. 

ben, als bij het berigt van jezus verheerlijking 

op den berg (Hoofdst. IX: 31), waar hij uic- 
drukkelijk vermeldt, dat Mozes en ELTAS tot 

tjaa 

(so) Bihlische Theologie, Th. Ill. Se +84,” 
(51) Beiden in derzelver aanteskeningen bij Luc. XXII 43. 

E 5 
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Jezus gesproken hebben over zijnen uitgang, 
dien Hij zou hebben te Jeruzalem. 

Belangrijker is de vraag, waatin de versterking 
van jezus door den Engel mag bestaan hebben? 
Te onregt, schijnt het, denkt men hier aan zulk 
een verlies van levenskrachten, dat jezus, zon= 

der eene buitengewone goddelijke ondersteuning, 
onder zijnen angst zou bezweken zijn. Voor zulk 

eene onderstelling levert het geschiedverhaal geee 
nen grond op. Jezus verkeerde in eenen vol- 

maakt gezonden toestand, zijne ziel was dien 
avond wel diep geschokt geweest, doch zijn lig- 

chaam was nog in deszelfs volle kracht, en zelfs 

had Hij nog kort te voren aan den Paaschdisch 
deel genomen. Bovendien toont het lijden, het- 

welk Hij dien nacht nog en den volgenden dag 
verduurde, benevens het dragen van het kruis , 

genoegzaam aan, dat het Hem in Gethsemané 
nog niet aan krachten ontbreken kon. Een plot- 

selinge schrik kan doodelijk zijn ook voor het 
gezondste ligchaam; doch jrzus angst was al- 

lengs voorbereid, en bereikte, al klimmende, 
zijne hoogte Ook kan men zich, indien men 
geene wonderen op wonderen stapelen wil, van 

eene ondersteuning des ligchaams geen regt denk= 
beeld maken, dan langs den weg der ziel. Jezus 

lijden in Gethsemané was een zielelijden. Zijne 
ziel was door droef heid en vrees nedergebogen ; 
en derhalve moest ook de ziel, niet het ligchaam, 

ge 
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gesterkt worden, en het ligchaam alleen in zoo 
ver, als de stemming der ziel daarop haren in- 
vloed uitoefende. 

Wij gelooven alzoo met erOTIUS (52) en 
anderen, dat de versterking in denkbeelden , voore 

stellingen en verwachtingen moet gezocht wot= 
den, welke, door de verschijning des Engels, 

in Jezus ziel werden opgewekt en verlevendigd. 
Het gezigt van eenen Engel in deze benaauwde 
ure, moest Hem zijne naauwe betrekking op den 

hemel herinneren, en daardoor aan zijnen geest 
nieuwe veerkracht geven. De gedachte aan de 
verheerlijking des Vaders door zijnen kruisdood, 
aan zijne nabijzijnde verhooging als gevolg van 
denzelven, en aan de heerlijke vruchten, welke 

voor een verloren menschengeslacht uit dien kruis- 
dood zouden ontkiemen, deze en dergelijke be- 

moedigende gedachten, welke steeds met de meest 
mogelijke levendigheid en kracht in zijne ziel aan- 
wezig geweest waren , waren thans , door de voor- 
stelling van den bitteren drinkbeker, die Hem nog 

wachtte, verflaauwd en verzwakt. De akelige 
en ontzettende kruisdood, welke nu , met al de 

vere 

(52) Annott, adh. lt, VAN DER PALM teekent hier 

aan: „Het gezigt des Engels kon in Jezus de gedachte 

» verlevendigen aangaande de heerlijke gevolgen van zijn 

„» bitter lijden, en dit was, buiten twijfel, de krachtig- 

» Ste versterking, die Hij ondervinden kon,” 
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verzwarende omstandigheden van denzelven, leven- 
diger en sterker dan ooit , voor zijnen geest stond, 
had die vertroostende verwachtingen zoo geheel 
beneveld, verduisterd, verdrongen en als op den 
achtergrond geplaatst, dat deze door den Engel 

te voorschijn geroepen, verhelderd en ondersteund 

moesten worden. De Engel herinnerde Hem de 

vreugde, die Hem voorgesteld was (Hebr. XII: 2). 
Langs dezen weg herleefden alzoo de verblijdend- 
ste en troostrijkste denkbeelden en verwachtin- 

gen weder in JEZUS ziel, en hiermede tevens 

die rustige en moedige gesteldheid, welke nu 
ook zijn ligchaam van lieverlede tot deszelfs vo= 
tigen kalmen en bedearden toestand deed weder= 

keeren, en uit kracht van welke Hij, een oogen- 
blik later, zijnen vijanden kloekmoedig en onver- 
schrokken regenging. Het was alzoo die verschij= 

ning des Engels, welke Hem uit de vrees verlos- 

te, welke Hem nu aangenamer en streelender- 
denkbeelden met den kruisdood deed verbinden, 

en waardoor Hij in staat gesteld werd, om het 
groote werk, tot welks volbrenging Hij in de 
wereld gekomen was, naar Gods raad en zoo als 

het betamelijk was, te voleindigen. Tot zooda- 

nige opwekking, verlevendiging en versterking 

des geloofs strekten dan ook, in zekeren zin, al 

de Engelenverschijningen , welke in de Schriften 

des N. T. voorkomen, terwijl hetzelve nu eens 

door onderrigting, dan weder door vertroosting , 

nu 
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nu eens door de betuiging der goddelijke goed- 

keuring, dan weder door de uitredding uit eenige 
ongelegenheid of op eenigerlei dergelijke wijze, 

onderschraagd en geholpen werd. Tot hetzelf 
de einde strekte ook de stem, welke, eenige da- 

gen te voren, als weerklank op jezus betuie 
ging: u is mijne ziel ontroerd: en wat zal ik 

zeggen: Vader , verlos mij uit deze ure? Maar 
hiertoe ben ik in deze ure gekomen. Vader, 
verheerlijk uwen naam! uit den hemel gehoord 
was: Jk heb (hem) verheerlijkt, en ik zal (hem) 

wederom verheerlijken (Joh. XII: 27, 28.)! Bij 
laatstgenoemde gelegenheid had zijn geloof nog 
eene genoegzame veerkracht betoond, om zich 

boven die ontroering te verheffen, en was uit de 

eigene vrije werking zijner ziel de uitroep opge- 

stegen, die als een triumfkreet wegens de bee 

haalde overwinning op zijn menschelijk gevoel 

mag worden aangemerkt: Wader, verheerlijk 
uwen naam! In Gethsemané, daarentegen, was 

Hij door droefheid en angst derwijze overstelpt, 

dat zijn geloof de ondersteuning des Engels be- 

hoefde, om deze hoogte weder te bereiken. 
Men legge dit niet ten nadeele van onzen Heer 

uit. Mij moest ân alles verzocht worden, ook 
in de verduistering des geloofs. Deze geloofs- 

verduistering was het natuurlijk en onvermijdelijk 

gevolg zijner menschelijke natuur, welke, voor 
kruis en dood terugbevende, eenen donkeren 

„nacht 
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nacht in zijne ziel uitstortte, waardoor Hij, on= 

willekeurig en ondanks zichzelven, beroofd werd 

van dien zaligen invloed, welken de gedachte aan 
de heerlijkheid der toekomst steeds op. Hem had 
uitgeoefend. Hierin is echter zoo min iets tot 
oneer van den grooten Lijder gelegen, dat wij 
Hem, integendeel, te meer bewonderen, naar- 

mate zijn geloof onder het akelig voorgevoel van 
zijnen kruisdood meer bedolven, en door de kracht 

der zinnelijkheid meer gefnuikt en als overscha- 

duwd was. Al belet Hem, toch , de hevigheid der _ 

ontroering , zich de vreugde der toekomst levendig 

voor te stellen; Hij blijft desniettemin, ook te 
midden van den felsten storm der zinnelijke natuur , 
aan den wil des Vaders onafscheidelijk verknocht 

en onbepaald overgegeven, En hier vertoont zich 
dan het ootmoedig, kinderlijk , geloof, hetwelk 

zich, ook in den bangsten nood, axn den he 

melschen Vader aansluit, in deszelfs volle kracht 

en heerlijkheid. Blindelings te volgen, werwaarts 

de Vader ons leidt, Hem ook dan te volgen, 

wanneer ons menschelijk gevoel tegen zijne be- 

stellingen aandruischt, wanneer wij van zijne we- 

en niets verstaan, en geen enkele lichtstraal ons 

pad verheldert: ziedaar het Evangelisch geloof 

in deszelfs waren aard en uitnemendste waardij + 

Door dit geloof wordt de hemelsche Vader eerst 

regt verheerlijkt; en nooit voorzeker is dit geloof 

schitterender ten toon gespreid, dan door onzen 

Heer 
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Heer jezus curisTus in zijne bange ure in 
Gethsemané. Zoo was en bleef Hij dan de over- 

ste Leidsman en Voleinder des geloofs, dewelke 
voor de vreugd, die Hem voorgesteld was, het 
kruis verdragen en de schande veracht heeft 
(Hebr. XII: 2.); en meer dan ooit betoonde Hij 
zich den zoodanigen in Gethsemané, toen Hij 

zelfs de dienst van eenen Engel behoefde, om 
zich die vreugde, welke Hem voorgesteld was, 

weder derwijze te vertegenwoordigen, dat zij zij= 

ne ontroering allengs deed wijken en plaats ma- 
ken voor zijne gewone kalmte en kloekmoedig- 

heid (53). 
Sn Be 

Beloop van yezus lijden. 

Bij zulk een eenig en hartroerend tooneel, als 
ons de Evangelisten van jezus zielelijden in Geth- 

semané schetsen, mag niets onbelangrijk geacht 

worden , wat eenigermate strekken -kan, om ons 
hetzeive geheel naar waarheid, en, als ware het, 
naar het leven voor te stellen. Op grond hier- 

van, en tevens, om dat een en ander, wat wij 

bo 

(52) Men vergunne aan deze aanmerking tot handha- 

ving van JEZUS eer hier eene plaats, De gelegenheid 

lokte ons tot bec maken derzelve uit. Overigens voege 

men haar bij hetgeen deswege breeder zal voorkomen in 
het IVde Hoofdstuk, 



go J.C. RIEHM, zer LIJDEN van 

boven reeds aangemerkt hebben, of nog aanmer- 
ken zullen, daardoor op nieuw zal worden be- 
vestigd, zullen wij ons het beloop van dat lijden, 

zooveel mogelijk , trachten te vertegenwoordigen. 

Jezus lijden in Gethsemané was zwaar; doch 

er was daarin , naar het ons voorkomt, ook eene 

opklimming en afdaling zigtbaar, en men zou 

dwalen, indien men meende, dat zijn gemoeds- 

toestand, gedurende den ganschen tijd, dezelfde, 

en zijne ontroering op gelijke hoogte gebleven 
ware. Behalve, dat de aard der zaak dit reeds 
doet vermoeden , zoo meen ik hiervan ook geene 

onduidelijke sporen in de omstandigheden en in 
de verhalen der Evangelisten zelve aan te treffen. 

Reeds de gewone gang onzer gemoedsaandoe- 
ningen, indien dezelve door voorstellingen wor- 
den opgewekt, staat ons voor dat klimmen en 
dalen borg. Schrik verwart en verbijstert plot- 
seling; doch droef heid over en vrees voor eenig 

nabi;zijnd onheil bereiken slechts langzaam zekere 

hoogte , en zullen tot te hoogeren graad worden 
opgevoerd, naar gelang ‘dat onheil grooter en 
onvermijdelijker is Naarmate de ziel meer in 

beweging geraakt, naar die mate dringen zich haar- 

meerdere en akeliger schrikbeelden op. Hare 

groote levendigheid grijpt, als ware het, met 
zekere gretigheid, alle omstandigheden en bij- 
zonderheden aan, en vangt, om zoo te spreken „ 

alle zoodanige beelden op, welke de ontroering 
kun- 
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kunnen versterken. Meer en meer begint zij alles 
uit een donker oogpunt te beschouwen, en niets 

is er meer, wac zich behagelijk of troostrijk aan 

haar voordoet. Wat haar zou kunnen opbeuren, 

verliest zijne kracht, en wordt door allerlei som- 

bere denkbeelden overschaduwd en verdrongen. 

Allengs wordt zij als met een floers overtrokken. 
Droef heid klimt op tor een o:uitsprekelijk be- 
naauwend smartgevoel , versaagdheid en vrees cot 
doodelijken angse. De schok der ziel deeit zich 
aan het ligchaam mede. Dit geraakt in beweging 
en wordt door siddering aangegrepen. Rusteloos 
en ongedurig zoekt men naar verademing, zon- 

der dezelve te vinden (54). De geprangde boe- 

zem hijgt naar lucht; doch de schepping schijnt 
te naauw, om te ademen, Het bloed jaagt met 
ontzettende drift door de aderen. Het klamme 

zweet dringt aan alle zijden naar buiten, en gudst 
langs aangezigt en leden. Er ontstaat een wor- 
stelen en strijden, hetwelk zich onder geene woor- 

den laat brengen; doch hetwelk niet verstaan- 

baarder en sterker kan worden uitgedrukt, dar 

gee 

(54) Elke sterke gemoedsbeweging heeft die eigenaar- 

dige vitwerking op het ligchaam , dat dit niet op dezelfde 
plaats of in dezelfde houding blijft, maar gestadig in be- 
weging is, Dat driemeal heen en wedergaan , en die te'e 
kens verenderde houding van ’s Heilands ligchaam bij het 
gebed. kenschetst reeds op RIGE Ne de heftigheid van 
deszelfs ontroering. 

} 
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geschied is door die herhaalde, vurige verzuch- 
tingen, dat klamme, in groote dikke droppe= 

len afloopend doodzweet, dat nedervallen op de 
kniën, dat zich wentelen in het stof van onzen 

Heer en Zaligmaker in Gethsemané. — Maar, 
gelijk droefheid en versaagdheid niet dan door 
trappen tot zoodanigen doodsangst opklimmen ; 

zoo heeft er ook, aan den anderen kant, weder, 

en nog veel meer, eene langzame en trapswijs 

afdalende vermindering derzelve plaats. Een zoo 
hevig geschokt gemoed herstelt zich niet plot- 
seling, maar het herneemt slechts van liever- 
lede zijne vorige kalmte. Allengs wordt de 
ontroerde ziel weder tot hare gewone effenheid 
teruggeleid, het zij dan nu, dat zij zichzelve 
vermanne, het zij dat zij door troostredenen van 

buiten in deze hare werkzaamheid ondersteund 
worde, 

Dien ten gevolge zal er dan ook wel in het 
lijden van jezus in Gethsemané een tijdstip ge- 
weest zijn, dat hetzelve zijnen hoogsten graad 
bereikt had. Ook kan Jezus gemoedsbewe- 

ging, tot zulk eene ontzettende hoogte opge- 
voerd, uit haren aard, niet zoo langen tijd ge- 

duurd hebben, als er van zijne eerste verwijde= 
ring tot aan zijne laatste terugkomst schijnt ver- 

loopen te zijn. Dit tijdsbestek kan niet zoo ge- 
heel kort geweest zijn. Reeds de tijdsbepaling 
in den mond van jezus van een uur: kunt gi 

dan 
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dan niet één uur met mij waken? geeft hier- 
van eenen wenk, Daarenboven stelle men zich 
slechts den gemoedstoestand der Apostelen voor, 

in welken zij Gethsemané betreden hadden. Al de 

gesprekken en gebeurtenissen van den avond had- 

den hen diep geschokt. Vooral was PETRUS ge* 
moed, nog op weg derwaarts, in groote beweging 

geweest bij jezus voorspelling van zijne verloo- 

chening en bij ’s Apostels verklaring: a/ wierden 
zij ook allen aan U geërgerd, en: al moest ik 
ook met U sterven, ik zal U geenszins verloo- 
chenen. Zulk eene sterke beweging der ziel gaat 
niet dan langzaam tot die kalmte en loomheid 
over, welke den slaap voorafgaat. Deze en der- 
gelijke woorden betroffen echter ook jacoBus 

en den teedergevoeligen, stil peinzenden jo an- 
NES; want zij zouden allen aan Hem geërgerd 
worden, Is het nu wel te vermoeden, dat de 

drie Apostelen, onmiddellijk na ’s Meesters af- 

zondering tot het gebed, neiging tot slapen zullen 
gevoeld hebben; te meer, daar de Heer reeds 

gezucht had: mijne ziel is geheel bedroefd tot den 
dood toe? Zullen zij, nu alleen zijnde, geene 
woorden gewisseld hebben over zoo vele diep 
treffende en ten deele raadselachtige voorvallen 
en redenen , als zij dien avond hadden bijgewoond 

en aangehoord? Veel mogten zij nog niet ver- 
staan hebben; zoo veel echter moesten zij uit 
alles opmaken, dat zij zich met den Meester in 

En groot 
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groot gevaar bevonden, En evenwel vindt-de 
Heer hen, na het eerste gebed terugkomende, 
reeds slapende. Hieruit blijkt dan, dat vooral 
dit eerste gebed, hetwelk door de Evangelisten 

slechts naar de hoofdzaak geboekt is, eenigen 

tijd moet geduurd hebben; en hier schijnt dan 

ook juist het oogenblik gezocht te moeten wore 

den, hetwelk bijzonder door Lucas geschetst 

is, dat yEzus in zwaren strijd zijnde te ernsti- 
ger bad, dat zijn zweet, als bloeddroppelen, op 

de aarde afliep, en dat de Engel Hem verscheen, 

om Hem te versterken, De bewijzen, waarom 

ons deze toedragt het waarschijnlijkst voorkomt, 

zijn de volgende. 
Vooreerst. Reeds onder het dieper ingaan in 

den hof met PETRUS, JACOBUS en JOANNESs 

begon JEZUS, ingevolge de aanteekeningen der 
Evangelisten, droevig, zeer beangst en verbaasd 
ie worden, welke gemoedsgesteldheid Hem juist 
noopte , om zich tot het eenzaam gebed af te zon- 

deren. In overeenstemming met deze beschrij= 
ving betuigde de Heer zelf: mijne ziel is geheel 
bedroefd tot den dood toe! Terwijl Hij dan nog 
met zijne leerlingen sprak, en alvorens de bid- 

plaats betreden te hebben, had zich reeds eene 

allersterkste droefheid en somberheid over zijne 

ziel verspreid, Maar hoe moest deze nu in de 

eenzaamheid toenemen! Hier stortte Hij , geheel 
aan zichzelven teruggegeven, en voor de laatste 

maal , 
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maal , met den sterksten aandrang van een diep ge- 

schokt gemoed, geheel zijne ziel voor zijnen he= 
melschen Vader uit. Hier was het, dat zijne droefs 

heid en angst, al klimmende, tot den hoogsten top 

werden opgevoerd. Op dat tijdsgewricht vooral 

is toepasselijk , wat wij van zijn angstzweet, van 

zijnen zwaren strijd, van zijn ernstiger bidden en 
van zijne versterking door den Engel lezen. Men 

ziet het reeds in zijne houding; want Hij viel op 
zijn aangezigt en kromde zich in het stof, En 
nog is de hevigheid zijner ontroering te lezen in 
zijne toespraak tot de Apostelen: Kunt gij dan 
niet één uur met mij waken? Waakt en bidt, 
opdat gif niet in verzoeking komt: de geest is 

wel gewillig, maar het vleesch is zwak. 

Ten tweede, Hoezeer ook de beden, door de 

Evangelisten vermeld, zakelijk overeenstemmen; 

er is echter een klaarblijkelijk onderscheid van 

aandrang en sterkte in dezelve op te merken. De 
eerste bede is verreweg de sterkste en stelligste. 

Bij MATTHEUS is zij: Mijn Vader, indien het 
mogelijk is, laat dezen drinkbeker van mij voors 
bijgaan! Nog veel sterker is zij bij mARCUS: 

Abba (55), Vader! alle dingen zijn U moge- 

lijke 

(55) Abba is de Syrische benaming van Vader, welke 

MARCUS behoudt, als het eigen woord, door jezus 

gebezigd, en waarvan Hij er de vertaling bijvoegt, ten 

dienste zijner Grieksche lezers, Ook hij pauLus vindt 

F5 men 
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lijk : neem dezen drinkbeker van mij weg! Bij 
Lucas (56) bidt Hij: Vader, of Gij wilder 
(el Poúder, och! dat Gij wilder (57)) dezen 
drinkbeker van mij wegnemen! Men ziet in de- 

zen gloed des gebeds, hoe het gevoel met drift 
en, mag ik het zoo noemen? met zekere onstui. 

migheid uit het hart opwelt, en hoe de doods- 
angst zich in de meer stellige, dringende bede 
om wegneming van den drinkbeker uitdrukt, 
Reeds geheel anders gewijzigd is de tweede be- 
de: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van 

mij niet voorbij kan gaan, ten zij dat ik hem 
drinke, uw wil geschiede (58)! Hier is reeds 

eene 

men deze zamenstelling, Rom. VIII: 15. Gal. IV: 6. 
Reeds de klank van het woord drukt het kinderlijke en 

vertrouwelijke zoo voelbaar uit, dat dit in geene andere 
taal kan worden nagevolgd, Maar niet minder is daarin 

ook het innige en vurige des gebeds op te merken, vooral 

wanneer wij onderstellen , dat, hetgeen de herhaling bij 

MARCUSs ook aanduiden kan, het woord meermalen door 

JEzUS is uitgesproken. 

(56) Men neme in aanmerking, wat over de piaatsing 
hiervan in deze S. verder zal voorkomen, 

(57) In welke beteekenis de particula e} bij Lucas 
nog voorkomt Hoofdst. XII: 49. XIX: ge. Vid, GROe 
Tius ad Luc. XXII: 42. 

(56) Marcus alleen meldt, dat sezus dezelfde 

woorden herhaald heeft, ròv aürdv Adyov, d. i. dezelfde 

rede, in zin en doel, wat de hoofdzaak aangaat, met de 

eerstgenoemde nagenoeg overeenkomende, 
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eene meerdere kalmte, bij het denkbeeld van den 

drinkbeker te zullen drinken, zigtbaar. Hier 

wordt de drinkbeker niet meer afgebeden ; maar 

de woorden drukken de bereidvaardigheid en on- 

derwerping uit, om denzelven te drinken. Het 
gemoed is reeds meer met de bitterheid daarvan 

bevredigd. De bede is eigenlijk geene bede meer, 

maar eene betuiging van volkomene berusting in 

den wil van God. De derde bede is ons niet 

bewaard gebleven; doch bezaten wij haar woor- 

delijk, ik twijfel niet, of die wederkeerende 

kalmte en bedaardheid zou daarin nog veel meer 

op te merken zijn. 

Eindelijk. De volkomene rust en kloekmoe- 
digheid, waarmede de Heer, na her laarste gee 
bed, terugkeert, schijnt onze opvarting te vore 

deren. Hij zeide tot zijne Apostelen: S/zapt nu 
voort en rust, volgens marcus er bijvoegen- 
de: Het is genoeg (&réye: (59)). Naar de meest 

aan= 

(59) Kuinoer ad h‚l, en anderen vertalen dit woord 
door: adest , recessit „ praeteriit, sCile anzietds mea, Ky pe 

KE ad h. 1. trekt àaéges hÀBev f äpz zamen, en vertaalt, 

het gezegde beschouwende als een Gerspsw zpórepan, vee 

nit et abstrahit (arcet, abripit) hora, Meest behaagt ons 

de opvatting van GROTIUS, die aan het woord de be 

teekenis geeft van het lat. Aabet î, e. peractum est, d. ie 

zoo als VAN DER PALM td. p. ook aanteekent: Aet ús 

afgedaan, het list er toe, Deze opvatting wordt ook door 
het bijgevoegde: AAber f ápz bevestigd, 

F 4 
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aannemelijke uitlegging dezer woorden, wil jue 
Zus er mede te kennen geven, dat zij, wat Hem 

betrof, zich nu gerustelijk aan den slaap konden 
overgeven, naardien Hij thans ten volle gesterkt 

was, en hunne deelneming zoo zeer niet meer 

behoefde, Te voren had Hij hen vermaand, om 

met Hem te waken; dit hadden zij niet gedaan: 
thans kon Hij het ock ontberen. — Vergelijken 
wij nu deze rustige gemoedsstemming, in welke 

Hij ook, een oogenblik later, zijnen vijanden te 
gemoet trad, met die overgroote droef heid, waar- 

mede Hij de bidplaats betreden, en vooral met 
dien doodsangst, waarmede Hij daar geworsteld 
had; dan valt van zelve in het oog, dat deze vol- 
slagene omkeering niet plotseling, maar alleen 
langs trappen, geschieden kon. Deze trappen 
vinden wij in de tweede en derde bede, Onmo- 

gelijk kan ’s Heilands ontroering dus ook; gelijk 
veelal wordt aangenomen, bij de derde bede, 
waarbij men dan ook doorgaans de verschijning 

des Engels plaatst, haar hoogste toppunt bereikt 

hebben. Dit te stellen, zou tegen alle regelen 
der zielkunde strijden (6o). / 

Uit 

(65) De hier ontwikkelde gang van jezus zielelij- 

den, zie ik, wordt ook door mesz aangenomen, te 4, Pe 

bl-106, 107. Ook erorius (ad Luc. XXII: 43.) laar 

den Heer, na de versterking door den Engel, op nieuw 

in droefheid wegzinken; hoewel alleen, zoo het schijnt „ 

omdat Lucas de beschrijving van jRZUS angstzweet 
en 
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Uit het een en ander blijkt dan, naar het ons 
voorkomt, onwedersprekelijk, dat jezus droef* 

heid en angst in Gethsemané, gedurende het 
eerste gebed, die ontzettende hoogte bereikt 
heeft, welke vooral door Lucas beschreven is, 

en dat het in dit tijdsgewricht was, dat de Engel 

Hem versterkte. Twee bedenkingen zou men 

hiertegen kunnen inbrengen, welke wij nog kor= 

telijk beantwoorden willen. De eerste is ontleend 

uic het verhaal van Lucas zelve, welke Evan- 

gelist ye zus zwaren strijd, ernstiger bidden en 
angstzweet, door de verschijning van den Engel 
doet voorafgaan. De andere is daarin gelegen, 
dat, volgens onze opvatting, de verschijning des 

Engels niet plotseling, maar slechts langzaam , zij- 
ne werking op JEZUS zou gedaan hebben, naar= 

‚dien de Heer, na dezelve, het gebed nog twee- 
maal hervat heeft. 

Wart de eerste bedenking betreft, deze is slechts 

schijnbaar. MaArtTurus en mARCUS hangen 
van het gebeurde in Gethsemané een, als naar 
het leven geteekend , tafereel op, en maken diens- 
volgens van het telkens heen- en wedergaan van 
Jezus, en van het telkens door Hem hervat ge- 
bed, uitdrukkelijke melding. Niet alzoo Lucas. 

De- 

en zwaren strijd eerst op de verschijning van den Engel 
laat volgen. Men zie, wat deswege aanstonds zal worden 
aangemerkt, 

P 5 
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Deze trekt veeleer, als meer geoefend Geschied- 
schrijver, het geheele tooneel zamen, en schetst 

wel bepaaldelijk het oogenblik, waarop Jezus 

zielsberoering op het hoogst geklommen was. 

Hadden wij Lucas Evangelie alleen, wij zou* 
den van een tweede en derde ‘gebed niets weten, 
Hij kiest alleenlijk de sterkste trekken uit ’s Hei- 
lands lijden, zonder daardoor, aangaande het be- 

loop van dat lijden, eenige aanwijzing te willen 
doen. Men zou derhalve zeer dwalen, indien 
men daaruit, dat bij hem de vermelding van je- 
zus hevigsten worstelstrijd door de versterking 
van den Engel wordt voorafgegaan, afleiden wil- 
de, dat dit daarom ook in den tijd zich werkelijk 
aldus moest hebben toegedragen. Wat zou dan 

de Engel op den Heer hebben uitgewerkt, in- 
dien, na deszelfs verschijning, het lijden eerst 
geklommen en tot dien ontzettend hoogen trap 
gestegen ware, welken Lucas schetst? Immers 
is juist in dat zoo hoog gestegen lijden de reden 
gelegen, waarom Hem de Engel verscheen. 

Even gemakkelijk laat zich op de tweede be- 
denking antwoorden, daarin bestaande, dat de 

Engel, volgens onze opvatting, niet dan lang- 

zaam op JEZUS zou gewerkt hebben. Dit stem- 

men wij gaarne toe, en juist die langzame we- 
derkeering der zoo diep geschokte ziel tot hare 
gewone kalmte vinden wij zeer natuurlijk, en met 
den gang der gemoedsbewegingen allezins over- 

een- 
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éenkomstig. De verschijning van den Engel zel- 

ve was een buitengewoon middel, door God ge- 

bezigd, om den Heer te ondersteunen; doch de 

weg, langs welken dit middel op jezus werken 
moest, was de natuurlijke weg, door herinnerin- 
gen, geloofssterking, verlevendiging der heerlijk- 

ste verwachtingen, voorstelling der zalige vruch- 
ten van den kruisdood voor Hem en het mensch= 

dom. Maar, wie weet niet, dat, bij hevige ont- 

steltenis der ziel , troostredenen, al zijn dezelve 

nog zoo gegrond, overtuigend en klemmende, 

niet dan langzaam werken? De schok duurt nog 

voort; en de invloed dier troostredenen is alleen 

daarin zigtbaar , dat de ontroering allengs in sterkte 

afneemt, en de ziel trapsgewijze tot hare gewone 
plooi terugkeert. Dien ten gevolge moes: er 
noodzakelijk eenige tijd verloopen tusschen dien 

voorbeeldeloos heftigen worstelstrijd en die vol- 

komene bedaardheid en kloekmoedigheid, welke 

wij, na het gebed, in den Heer opmerken. In 
dat tijdsverloop nu was her, dat de tweede en 
derde bede plaats hadden, welke, gelijk boven 

is aangetoond, eene zigtbaar toenemende rust ade- 

men. Deze herhaalde beden waren de trappen, 

langs welke de zoo hoog opgevoerde gemoedsbz= 

weging weder afdaalde en overging in die bewon- 

derenswaardige kalmte en onverschrokkenheid , 

waarmede nu de Heiland zijnen Apostelen toesprak 
en der bende te gemoet ging. 

Wan- 
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Wanneer een hevige storm de zee beroerd — 

heeft, dan duurt de golfslag, ook na het zwijgen 

van den storm, nog voort, en niet dan langzaam 

herstelt zich de effenheid der oppervlakte. — Is _ 

de snaar krachtig aangeslagen ; de trilling zal, al 
houdt ook alle invloed van buiten op, echter nog 

een tijdlang zigtbaar zijn, en allengs slechts ver-_ 
liest zij zich in volkomenen stilstand, — Wij 

meenen hierin een beeld te zien van den gang — 
van jezus zielelijden in Gethsemané. 

Ss. 6. 

Verklaring van den uitroep aan het kruis. 

Eindelijk laten wij hier nog eene opheldering 

volgen van jezus uitroep aan het kruis: Mijn 

God! mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten? 
Het is ons oogmerk niet, al de verschillende 

voorslagen op te noemen en te beoordeelen, wel - 

ke men van tijd tot tijd, nu eens met meerdere, 

dan weder met mindere waarschijnlijkheid , in het 

midden gebragt heeft, tot uitlegging dezer woor« 

den en tot overeenbrenging van dezelve met je 
Zus waardigheid , heiligheid en goddelijke groote 
heid. Het voornaamste moge, als aanmerking, 

hier eene plaats vinden (61). Zoo veel is zeker, 

dat 

(61) WoLTERBEEK (EWALD's Overd, bl, go1=205) 
verstaat door verlaten zijn het gemis van dien sterkenden 

in- 
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dat wij, zullen wij hier niet mistasten, onzen 

kouden Westerschen zin voor een oogenblik moe- 
ten 

invloed, welken de gedachte aan God, zijnen Vader, steeds 

op den Heer gehad had, en nu eerst week. Doch deze 

opvatting schijnt minder te strooken met den inhoud van 

den XXIL. Psalm, en wordt ook zelfs door het vertrou” 

welijke der aanspraak: mijn God! mijn God! alsmede door 

den spoedig daarop gevolgden uitroep: Het is volbragt! 
Vader, in uwe handen beveel ik mijnen geest! geenszins 

begunstigd. — KRUMMACHER (Hist, en aesthe Besch, 

van den geest en form der Evang. Gesch. Il. bl, 337.) 
houdt den uitroep voor eene uitdrukking, niet van 

het gemoedsbestaan , maar van den lijdenden toestand van 

JEZUS, als of de Heiland eene vergelijking wilde ma- 

ken tusschen zijnen nu verlatenen en straks wverheer= 

lijkten toestand, Zoo doende zou alle betuiging van 

smartgevoel verdwijnen; hetgeen wederom strijdig is met 

den XXII, Psalin, — De Schrijver der Beschouwing van 

de klagt van JEZUS aan hek kruis(kROM's Nieuw Christe 

Magaz, Ll, bl, 58 —74 en 507 — 512.) var dezelve op als 

eene steliige vraag, welke, in verband gebr-gt met den 

uitroep: Met is volbragt! zou moeten ophelderen de oor= 

zaak , waarom Hij zoo diep vernederd was, namelijk , tot 

verlossing van zondaars, Men zie, wac tot wederlegging 

hiervan is aangemerkt in den Recens, ook der Recens. XLI. 

bl, éco volge. — Evenzeer is ook het verbard, waarin 

de uitroep in den. Psalm voorkomt, uit het oog verloren 

door den Schrijver der Opmerkenswaardige bedenkingen 

over de uitroeping van den Zaligmaker aan het kruis: mijn 

Godlenz, °s Gravenh, 1829, die in denzelven slechts eene 

aanhaling van den XXII, Psalm ziec, welken Jezus den 

spotteren alzoo zou hebben willen herinneren tot hunne 

beschaming en overtuiging, dat Hij de Messias was, An- 

deren weder ep andere wijzen, 
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ten afleggen, te meer, daar gemelde uitroep niet 
is eene betuiging of klagt, uit yezus ziel zelve 
en onafhankelijk opgeweld, maar eene overne- 
mingen toepassing op zichzelven van de ontboe- 
zeming eens Dichters, die, met al den gloed 
eener Oostersche verbeelding , den allerdiepst vers 
neverden en aan het smartelijkst lijden overgege- 
venen Messias schetst. Daarbij verplaatse men _ 
zich geheel in het ontzettend oogenblik, toen 
deze woorden door jezus werden uitgesproken, 
en men zal den sleutel gevonden hebben tot der= 
zelver regt verstand en beoordeeling. Zoo min 
wij derhalve, op dien grond, dezen uitroep hou- 
den voor den aanhef van een triumflied, als of 
de Zaligmaker reeds juichte in de behaalde zege= 
praal over zijn lijden (62); evenmin zien wij in 

het allerdiepst smartgevoel, waarvan dezelve een 
afdruksel is, iets, hetwelk op ’s Heilands groot 
en heilig karakter eenig ongunstig licht werpen 
„ZOU. Ì 

wij 
(62) Als zoodanig wordt dezelve, onder anderen, bee 

schouwd door den steller der Bijdragen tot verklaring van 

*s Heilands dus genoemde klagt aan het kruis, in de Bijdr. 

tot beoef. en gesch, der Godgel. Wetensch. XIII, bl. 227, 

volgg., welke vertaalt: waarom HADT Gij mij verlaten ? 

eene opvatting, welke, behalve dat zij in den XXII. Ps, 

niet gegrond is, ook bovendien het bezwaar niet weg- 

neemt, hetwelk in het denkbeeld van verleten te zijn of 
geweest te zijn, zou kunnen gevonden worden, 
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Wij brengen, hetgeen ons tot toelichting hier- 
van noodzakelijk schijnt, tot de volgende aan- 
merkingen. 

Vooreerst. Dat deze uitroeping overgenomen 
is uiet den XXII. Psalm, waarin de Messias in 

zijne diepste vernedering en allerbitterst lijden 
wordt afgeschetst, is aan geenen twijfel onderhe- 

vig. Reeds de aanhef: Mijn God, mijn God! 

doet zulks vermoeden. Hierin, toch, is eene 

klaarblijkelijke afwijking gelegen van ‘s Heilands 

gewoonte, om zich, bij regtstreeksche aanspraak 

tot God, alrijd van de uitdrukking: Wader! of 
mijn Vader! ve bedienen, gelijk Hij nog onder 

zijn bitterst lijden in Gethsemané niet alleen, maar 

ook zelfs nog weinige uren te voren, bij zijne 

vaschechting aan het kruis, voor zijne vijanden 
biddende, gedaan had, en straks voor de laatste 
maal deed: Vader, in uwe handen beveel ik 
mijnen geest! Neemt men bovendien in aans 

merking, dat de bespotting der Joden (Math, 

XXVII: 41 — 43. Marc, XV: 29—32) eene 

woordelijke vervulling is van Ps, XXII: 8, g. 
ailen, die mij zien, bespotten mij; zij steken 
de lippen uit, zij schudden den kop, zeggende: 

Hij heeft het op den Heer gewenteld; dat H ij 

hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl 
Hij lust aan hem heeft! dan moest hierdoor de 
gedachte aan dezen Psalm bij ye zus als van zele 
ve opgewekt worden, te meer, daar reeds door 

de 
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de doorgraving zijner handen en voeten, mits- 

gaders door de verdeeling zijner kleederen ,_ 

een aanmerkelijk geleelte van denzelven vervuld 
was (63). Dit nu gevoegd bij de letterlijke 

overeenstemming van den uitroep met Ps. XXII: 

2, zoo kan deswege geene twijfeling hoegenaamd 
bestaan. 

Ten tweede, Is dit zoo, men zal dan ook 

meest voegzaam en voorzigtg handelen, door 
den uitroep aan het kruis in dien zin en in dac 

verband op te vatten , waarin dezelve in den Psalm 

voorkomt. Het is ieder bekend, in welk verkeerd 
en somtijds wel geheel tegenovergesteld licht 
eenig gezegde kan geplaatst worden, indien het- 

zelve uit zijn verband gerukt en geheel op zich- 

zelven beschouwd wordt. Van dezen misslag nu 

is men niet geheel vrij te pleiten, wanneer men 

die enkele woorden, afzonderlijk en onafhankelijk 
van 

(63) Ik zou daarom niet gaarne met KRUMMACHER 

(ta. p. bl. 337. noot) uit de omstandigheid, dac Jezus 

zich, om zijnen lijdenden toestand uit te drukken, van 

de woorden eens Dichters bedient, de vrijheid van zijn 

gemoed en de verheffing van zijnen geest boven zijnen 

rampvoilen staat afleiden. Jezus geest was van de Schrif- 

ten des O, V. geheel doortrokken, bijzonder van die gee 

deelten, welke regtstreeks op Hem zagen. Van daar, dat 

Hij zijne gedachten en gewaarwordingen veelal in spreek- 

wijzen en beelden, daaruit ontleend, plagt in te kleeden. 

Zeifs de laatste uicroep : Vader , in uwe handen beveel ik 

mijnen geest * is overgecomen uit Ps, XXXL: 6. 
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van het overige, zoekt te verklaren, zonder te 

letten op den zin en het verband, waarin de 

Dichter zoowel, als jezus zelf wil, dat zij 

zullen worden opgevat. Den Heer zweefde im- 
mers, en moest de geheele Psalm voor den geest 

zweven, aangemerkt de treffende en in het oog 
loopende vervulling, welke nu plaats had. Deze 

vervulling echter berreft nie alleen het doorgra- 

ven zijner handen en voeten, de kleederenver- 
deeling, zijne bespotting enz.; maar ook zijne 

inwendige smarten het diep gevoel zijner ellen- 

de, welk gevoel Hij niet beter kon uitdrukken, dan 

met ’s Dichters woorden: Mijn God! mijn God! 
waarom hebt Gij mij verlaten? 

Ten derde. En in welken zin komt nu de 

uitroep bij den Dichter voor? Dat wij daarbij 

niet mogen denken aan een eigenlijk verlaten 

zijn van God, d. i. aan een, in den waren zin 

dus genoemd, verstoken en uitgesloten zijn van 

Gods ganst et hulp, en dat wij den uitroep al- 
zoo niet mogen aanmerken als eenen kreet van 

moedeloosheid, van twijfeling en wanhoop over 

teleurgestelde verwachtingen; dit leert ons het 

beloop des Psalms wel zeer duidelijk, en het 
is, als of de Dichter zich beijvert, om ons te- 

gen zulk eene opvatting ten sterkste te waarschu- 

wen. Ïs het nier de gewone gang der klaag- 

liederen, dat de Dichter met de sterkst gekleurde 
beschrijving der rampen begint, welke het on- 

6 der. 
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derwerp van zijn lied uitmaken, dat hij beden» 
kingen op bedenkingen stapelt, dat hij zich als 
door eenen nacht van bezwaren en kwellingen 

omringd ziet, waaruit hij geenen uitweg weet 

te vinden; maar dat, nu eens langzaam, dan 

weder door eenen rasschen en onverwachten overe 

gang, alle nevelen van voor zijne oogen wijken, 

alle zwarigheden worden opgelost, 's Dichters 
ziel zich uit den poel van jammeren , waarin hij 

zich verzonken gevoelde, weder verheft, en dat 

hij in hooggestemde dankzeggingen en lofzangen 
eindigt? Men leze slechts Ps. XLI, XLIII, 

LXIX, LXXII en andere, te veel om te noes 

men. Dit zelfde heeft ook in den XXII, Psalm 

plaats. Op de sterkste teekening van het zwaar- 

ste lijden volgt weder een blij verschiet, eene 

vaste hoop op God, een zeker en stellig vertrou 

_ wen op zijne hulp en uitredding, zelfs eene op» 
wekking om God te prijzen, benevens eene schil. 

dering der heerlijkste gevolgen voor den lijder 
en voor anderen, vs, 23 —32. Ja, zelfs te mide 

den der beschrijving van ’s lijders jammerstaat 
strooit de Dichter hier en daar verzuchtingen om 

verlossing uit, welke immers met geene wanhoop 

bestaanbaar zijn, maar duidelijk aantoonen, dat 

de lijder zijne hulp nag van God verwacht, vs, 

12, 2Omr22,en zelfs betuigingen van volkomen 

vertrouwen op den Heer, als eenen Helper in 
den nood, die van zijne kindschheid af ’s lijders 

God 
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God geweest was, vs 4-6, !O, II. 

In overeenstemmieg nu met dezen geest des 

Psalms zien wij, met MUNTINGHE (64), en 

anderen (65), in den uitroep eene ontboeze- 

ming van diepe smart onder een verschrikkelijk 

zwaar en langdurig lijden, welke ontboezeming 

tevens insluit een vurig en vertrouwend gebed 

om spoedige verlossing; of liever, wij houden 

den uitroep voor een, met het hevigser smartge- 
voel gepaard gaande en door dat smartgevoel in- 

gegeven, gebed, dat God welhaast aan zijn lij- 

den een einde mogt maken, dat is dan, in den 

meud van Jezus, dat God Hem nu spoedig, 

door den dood, uit zijn lijden mogt uichelpen. 

Zulk eene uitredding door den dood mogt voor 

Hem eeniglijk en in waarheid verlossing heeten, 

daar llem de hoogste heerlijkheid en vreugde vere 

beidde. Zoodanig bidden om uitredding is het 
groote keerpunt, om hetwelk zich de gansche 

Psalm beweegt, en dezen hoofdinhoud vat de 

Dichter in den aanhef zamen: Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij mij verlaten? (66). 

Ten 

(64) Geschiedenis der Menschheid naar den Bijbel, VL 
Aammnerk. go. bl. 49, so. 

(65) B. v. crOTIUS ad h.l, STINSTRA, Oude 

Voorspellingen, 1. bl. 363. REDpDiNeius, De Gesch. 

van ’s Heilands lijden, Il, bl, 235 volgg. KuiNoer ad 
b, L, enz, 

(65) Men brengt hiertegen in, (kROM’s Nieuw Christs 

Magazijn, U. bl.63—66. noot) dat, zoo de uitroep een 

Ga be- 
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Ten vierde. Hiermede staat eene eenvoudige 
en ongedwongene verklaring van den uitroep zel« 

ven in de beste verstandhouding. Wat de Dich- 
ter door verlaten wil verstaan hebben, verklaart 

hij zelf in het tweede lid van vs. a, verre zijn- 

de van mijne verlossing ‚ (van) de woorden mijns 

brullens. God wordt gezegd dezulken ze verla- 

ten, verre te zijn van hen, of, verre te zijn 

van de verlossing en het angstgeschrei der zul- 
ken, tot wier hulp Hij niet toeschiet, maar welke 

Hij aan hun lijden overgeeft en overlaat; ter- 
wijl het tegenovergesteld wabijzijn beteekent: 

helpen, uitredden, verlossen. Naardien nu lama 

sabachthani niet uitsluitend van den verledenen 

tijd behoeft te worden opgevat, maar ook even 

goed kan vertaald worden door: waarom verlaat 
Gij mij? of: waarom zoudt Gij mij verlaten? 

zoo zou de zin zijn: Waarom, mijn God! komt 
Gij niet, waarom snelt Gij niet toe, om mif 

uit 

gebed behelsde , dit door de omstaande Joden niet anders, 

dan van een toeschieten van God tot zijne hulp, d, i. te 

zijner afneming van het kruis, zou hebben kunnen ver= 

staan worden, in hoedanigen zin de spotters van verlos- 
sing gesproken hadden, Maar de uitroep is inderdaad, 

hoewel bij speling berrekkelijk gemaakt op ELIAS, van 

zoodanige verlossing opgevat. Laat ons zien, zeiden 

Zij, of ELras komt, om Hem af te nemen (Marc, XV» 

364.) ; en het is juist deze omstandigheid, welke ons 
gevoelen niet weinig begunstigt, gelijk wij aanstonds zien 

zullen, 
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wis mijne smarten te verlossen, en aan mijn 

lijden een einde te maken? Dat echter zooda- 

pige vraagswijze ingerigte uitboezeming niet ei- 

genlijk eene vraag is, welke opheldering der re- 

denen van dic bitter lijden zou verlangen of ver- 

“wachten, is duidelijk, In den vorm eener vraag 

kleedt men, toch, en kleedde vooral de. Ooster- 

sche Dichter vaak zijne gedachten en gewaar= 
wordingen in, om aan zija zeggen kracht en 

klem bij te zetten. Ook komt de uitroep in den 
Psalm geenszins als eigenlijke vraag voor. In 
tegendeel wordt het woord 2, waarom, zeer 

dikwerf in den zin eener bede of af bidding gee 

bruiker, gelijk MUNTINGaE (67) en anderen 

bewezen hebben. Dien ten gevolge is de uic- 

roep te verstaan, als of er stond: Mijn God, 
mijn God, verlaat mij niet en wees niet verre 
van mij, maar verlos mij! — eene opvatting, 

naar het ons coeschijnt, welke zich door een- 

vou- 

(67) De door hem aangehaalde voorbeelden zijn: Gen. 
XLIV: 7. waarom zou mijn Heer zulkz woorden spreken ? 

dat is, mijn Heer spreke toch zulke woorden niet! Gen, 
XLVIL: 19. waarom zouden wij voor uwe oogen sterven? 

dat is; och, dat wij niet voor uwe oogen sterven! Exod. 
XXXIl: 1m. ó Jehova! waarom zou uw toorn ontstoken 

worden tegen uw volk? dat is, uw toorn worde toch tezen 

uw volk niet ontstoken! Jerem, XV: 18. waarom zou mijne 

pijn steeds voortduren? dat is, mijne pijn dure toch niet 
gestadig voort! 

6 5 
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voudigheid en bestaanbaarheid met jezus kae 
rakter (68) evenzeer, als door hare overeensteme 

ming met den heerschenden geest des Psalms, al- 

lezins aanbeveelt. Geheel gelijksoortig is, wat 

wij lezen Ps. XLIII: 9e. want Gij zijt de God 
mijner sterktes waarsm verstoot Gij mij dan? 
Hier, toch, valt een’ iegelijk in het oog, en het 

verband leert het onwedersprekelijk, dat deze 

uitroep niets anders beteekent, dan : verstoot mij 
dan niet, wil mij dan niet verstooten; en ket is 

er zoo verre af, dat daarin vertwijfeling of zelfs - 

eenig wantrouwen zou doorstralen , dat de bes 

de veeleer met eene vaste hoop op verhooring 
en verlossing wordt uitgesproken, ja dat de 
grond, waarop de bede steunt, juist gelegen is 
in de erkentenis: want Gij zijt de God mijner 
sterkte, 

Eindelijk moet ik, ten bewijze, dat gemelde 

uitroep voegzaamst als eene bede wordt opgevat, 

nog opmerkzaam maken op de omstandigheden , 
ofider welke dezelve werd uitgesproken. Het was 

aan het einde der drie-urige duisternis, weinige 
oogenblikken vóór zijnen dood, dat de Heer uit= 

riep: Mijn God! mijn God! waarom hebt Gij 
mij verlaten? Welke onuitsprekelijke folterine 
gen naar ziel en ligchaam had Hij reeds doorge- 
staan! Zes uren lang had Hij aan den kruispaal 

d ge- 

(63) Men zie hierover Hoofdst, IV. 5. 4 
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gehangen, ten prooi gegeven van de laaghartig- 

ste en tergendste spotternijen en van den wreed- 
sten en boosaardigsten moedwil. Hoe moesc het 
bloedverlies , het onnatuurlijk uitrekken zijner 
leden, de dikke, nevelige, dampkring (69) zijne 
borst benaauwen en zijne ademhaling belemme- 

ren! Letterlijk werd thans de Godspraak ver- 

vuld: AJ mijne beenderen hebben zich vaneen 
gescheiden — mijne kracht is verdroogd — mijne 
tong kleeft aan mijn gehemelte (zo). Thans 
kon, thans mogt Hij om spoedige uitkomst bid- 

den; en hoezeer komt zijne grootheid uic, dat 

Hij niet reeds vroeger daarom gebeden had! Ook 
kondigde zich reeds werkelijk de verhooring in 
zijne leden aan. Het groote werk tot verlossing 

van zondaren was volbragt, en er was nu niets 

meer voor Hem overig te doen, dan zijn leven 

af te leggen. Hij roept tot zijnen God om uits 

redding — en de Vader, die Hem altijd gehoord 
had, hoorde Hem ook nu — want onmiddellijk 

daarop volgde de triumfkreer: Het is volbrag:! 
Vader! in uwe handen beveel ik mijnen geest} 

Is het tijdstip, waarop de uitroeping plaats had, 
voor onze opvatting niet ongunstig; deze opvat, 

ting wordt zelfs vereischt door eene omstandige 
heid , 

(69) Men zie over den verzwarenden invloed def dujse 
ternis Op JEZUS toestand, RENSING, te, 3 p. bl, 88, 
(ro) Ps, XXII: 15, 16, 

| 64 
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heid, welke mij zeer gewigtig toeschijnt, doch 
“waarvan ik niet zie, dat men, tot staving derzel- 

ve, heeft gebruik gemaakt. Zi is deze. De om- 
staande Joden dreven met de uitroeping den spot. 

Maar hoe spotten zij met dezelve? Niet door te 

zeggen: Ziet, nu verklaart hij zelf, van God 

ss (of ELras) verlaten te zijn, en ziet hier dan 

s de bevestiging uit zijnen eigenen mond, dat hij 
» een valsche Messias, een Godslasteraar, is!’ 

Neen, maar door te zeggen, Hij ROEPT ELIAS; 
en door de zulken, die jezus eenige lavenis 

wilden toedienen, te weerhouden, om te zien, 

of ELIAs komen zou, om hem te verlossen. 
Het zij nu, dat zij den aanhef: ZJ! El! niet 

verstonden, het zij, dat zij denzelven, hetgeen 

meest waarschijnlijk is, opzettelijk verdraaiden 3 

zoo veel is zeker, dat de woorden Jama sahache 

thani in hun oor geen kreet van wantrouwen of 

vertwijfeling waren, maar ee roepen om hulp; 

eene bede om verlossing. In het eerste geval, als 

uitroep van wanhoop opgevat, zou het hun 

voorzeker niet, en nog veel minder, aan stof 

tot bijtende scherts ontbroken hebben. Dezelve 

zou dan juist eene bekrachtiging uit zijnen eige- 

nen mond geweest zijn van hetgeen zij Hem had- 

den toegeduwd: anderen heeft hij verlost, zich= 
zelven kan hij niet verlossen, en eene beäming 
der wettigheid hunner spotternij : hij heeft op God 

betrouwd: dat Hij hem nu verlosse, indien Hij 

hens 
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hem wél wil! Doch niets van dit alles heeft 
plaats. De uitroep is voor hen geene wanhopige 
klagt over ontrouw of gebrek aan hulpbetooning, 

‚geen kreet van vertwijfeling over teleurgestelde 

verwachtingen, geene beschuldiging tegen God 

of eLras, van Hem te hebben verlaten; maar 

louter eene bede, de bede van een’ wachtende 
en hopende, en wel zulk eene bede, die ge- 

paard gaat mer vertrouwen op verhooring, het- 

heen blijke uit her zeggen: Houdt stil: laat ons 
zien, of eLrAs komt, om Hem af te nemen! — 
Misschien heeft tot deze uitlegging der omstan- 
ders ook de stem, het oog, het gelaat, waarme- 

de het woord uitgesproken werd, bijgedragen, 

welke, indien zij naar waarheid en levendig rot 

onze zintuigen konden worden overgebragt, 

wellist spoedig aan alle onzekerheid een einde 
zouden maken, 

€ 5 DER- 
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DERDE HOOFDSTUK. 

ÓNDERZOEK NAAR DE OORZAKEN 

VAN ’S HEILANDS LIJDEN 

9. Le 

Voorbereiding. 

Wij komen tot de hoofdzaak der Verhandeling, 
het onderzoek namelijk van de meest waarschijn- 
lijke oorzaken der vreemde versaagdheid, bittere 
bedroefdheid en van den verschrikkelijken doodse 

angst, welke onzen Heer in Gethsemané hebben 
aangegrepen. Vooraf zij het ons vergund, het 
navolgende op te merken. _ 

De Evangelisten zijn geene pragmatische Ge- 

schiedschrijvers, maar veeleer Verzamelaars der 

merkwaardigste voorvallen uit je Zus leven , wel« 

ke voorvallen naar ieders meer bijzonder doel ge« 

kozen zijn, en nu eens naar den inhoud, dan wee 

der naar de tijdsorde, eenigermate zamenhangen, 

Diensvolgens dringen zij dan ook met hunne le= 
zers niet tot de oorzaken der verschijnselen door, 

wel- 
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welke zij vermelden, gelijk zij de uitwerking 

derzelven doorgaans met stilzwijgen voorbijgaan. 

Vallen deze oorzaken in het oog, dan is zulks 

meer in den aard der zaak gelegen, dan wel eea 
gevolg van den schrijftranc der verhalers Door= 

gaans bepalen zij zich bij hergeen door de zinnen 

bereikbaar is; wat daar buicen ligt, ligt ook bui- 

ten bun bestek. Ingevolge deze schrijfwijze mis- 
_sén wij dan ook, bij het gebeurde in Gethsemané, 

alle redenering over of bepaalde aanwijzing van 

de oorzaken der hooggaande benauwdheid des 

Heeren. Deze oorzaken op te sporen , laten zij 
aan hunne lezers over. Zoo veel intusschen is 
zeker, dat hun dit gansche tooneel geenszins tot 
ergernis verstrekte, even min, als het sterven 

van Jezus aan het kruis, en de daarbij plaars 
gehad hebbende omstandigheden. Integendeel zal 
ook deze ontizetzende worstelstrijd zoowel, als de 

kruisdood, niet weinig hebben toegebragt, om 
hunne liefde tot den Zaligmaker te verhoogen , 
naardien id beide zijne diepe vernedering en groote 

‚ moedige zelfopoffering tot verlossing van zonda- 

ren allermeest zigtbaar was, en alzoo zijne liefde 
tot de menschen op het heerlijkst uicblonk. 

Aan de andere zijde kan het ons echter ook 

‚niet bevreemden, dat, bij zoodanig stilzwijgen 

‚ der Evangelisten, zangaande de oorzaken vaa 
‚Jezus zielelijden in Gethsemané allerlei gissin- 

gen in her midden gebragt zijn, welke nu eens 

meer 
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meerderen, dan weder minderen bijval vonden, 

naar mate dezelve over het vreemd verschijnsel 
een meerder of minder licht verspreidden, en met 

de waardigheid en achtbaarheid des Heeren meer 
of min bestaanbaar schenen. Bovendien heeft dit 

voorval, juist door het geheimzinnige van hete 

zelve, zeer veel aantrekkelijks en uitlokkends3 
terwijl men tevens de noodzakelijkheid gevoelde, 

om, door toelichting en opheldering, het daarbij 

gebouden gedrag des Heilands in zoodanig licht 

te plaatsen, dat de vijand des Christendoms daar- 

uit geene stof tot spotternij kon ontleenen, en 

dat het den vriend des Heeren niet tot aanstoot 

verstrekte. Ook geeft het stilzwijgen der Evan- 
gelisten volkomene vrijheid, om daarover na te 

denken, en het gevoelen, hetwelk zich meest 

schijnt aan te bevelen, te omhelzen, indien zulks 

slechts met zedigheid en eerbied voor den god- 

delijken Lijder geschiedt. Bij zulk een ruim veld 

tot bespiegelingen heeft het dan ook in der daad 
niet aan vele, en ten deele wijd uiteen loopende, 

voorstellingen ontbroken. Het is het verlangen 
des Genootschaps niet, dat al de verschillende 
begrippen en min waarschijnlijke gissingen des- 
wege breedvoerig opgegeven en opzettelijk ter 
toetse gebragt zullen worden. Desniettemin mag 
eene beknopte opgave der voornaamste gevoelens, 
met een bijgevoegd woord ter beoordeeling, hier 

niet gemist worden. Het grondige en volledige 
des 
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des betoogs, waarop wij ons toeleggen, schijnt 
dit te vorderen ; en daarenboven zal in het onvol- 

‚doende van zoodanige verklaringen, welke van 

de onze afwijken of daartegen strijden, voor deze 

eene aanbeveling en bevestiging te meer gelegen 

‘zijn. Wij beginnen alzoo met deze opgave, $. 2; 
terwijl wij dan ons gevoelen zullen ontwikkelen, 

S. 3, en betoogen, SS. 4—7. 

S. 2 

Opgave en beoordeeling des voornaamste 

gevoelens. 

Niettegenstaande van de oudste tijden af (71) 

tot op den huidigen dag over de oorzaken van 

JE 
Î 

(71) HiLarrus geeft aan jezus bede dezen zin: 

‚Deze drinkbeker ga van mij tot 1mijne Apostelen over, en 

‘worde door hen, gelijk door mij, zonder vrees of smart gee 

‚dronken! Hieronymus schrijft ’s Heilands ontroe- 

‘ring toe aan het verraad van yupAs, aan de ergernis 

‚der Apostelen, aan de verwerping van het Joodsche volk 

‚en aan de verwoesting van Jeruzalem. AMBROSIUS 
‚ vindt daarin den sleutel, dat yezus voor allen geleden 

‚heeft, doch waarbij hij niet uicsluit eene diepe droefheid 

‚over de zware schuld, welke zijne vijanden, door zijne 

‘verwerping, op zich geladen hadden, Voorts zie men 

‚de bijzondere denkbeelden deswege van BASILIUS, 

‚AUGUSTINUS, ORIGENES en anderen bij MARCK, 

lele SS to=r2. Hert verdient opmerking, dat, hoe 

verschillend ook de oudheid over het verschijnsel dacht, 

de- 

| 

| 
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jezus zielelijden is nagedacht en geschreven, 
zoo schijnt echter nog geene bijzondere verklaring 

van dit verschijnsel cen beslissend overwigt over 
alle andere verkregen te hebben; en niet ligrelijk 

zal er in de geheele lijdensgeschiedenis een punt 

kunnen worden aangewezen, waarover men heden 

nog zoo vele verschillende gevoelens, als hieros 

ver, hoort voordragen en verdedigen. Wij brene 

gen dezelve tot twee hoofdsoorten, de eerste van 

welke dat lijden uit bovennatuurlijke, de andere k 

uit matuurlijke oorzaken afleidt. 

Zij, die het daarin eens zijn, dat jezus zie= 

lelijden oan bovennatuurlijke oorzaken moet wore 
den toegeschreven, verschillen echter nog weder 
grootelijks in de wijze, hoe? en bedienen zich 

dan van meer, dan van min bepaalde aanwijzingen — 

en uitdrukkingen. Sommigen spreken regtstreeks _ 
van de gramschap, de wraak en den toorn Gods, _ 
welke over jezus, als onzen Plaatsbekleeder en_ 

Borg, in Gethsemané en op het kruis zouden zijn 

uitgestort, en houden diensvolgens ’s Heilands 
angst en smarten voor het, over het menschdom 

gehouden, strafgerigt (72). Anderen, daarens 
te- 

dezelve daarin overeenstemde, dat zij de reden van je= 

zus angst in iets anders, dan in het vooruitzigt van 

zijn lijden en sterven, zocht, De oorzaak hiervan is niet 

moeijelijk te gissen, 

(72) Oudrijds was dit gevoelen vrij algemeen, hetwelk 
zich dan ook bĳ velên nog tot op den huidigen dag 

heeft 
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tegen, willen, wel ís waar, van den toorn Gods 

niet gesproken hebben, maar beschouwen jezus 

benaauwdh-id nogtans als de vrucht onzer zon- 

den, in dien zin, dat Hij dezelve moest doors 
staan en dragen, om ons daarvan te verlossen, 

of brengen, op eenigerlei andere, doorgaans niet 

bepaald aangeduide, wijze, dat lijden van Jezus 

met de, door Hem aan te brengen, verzoening 

‚in zoodanig verband, dat het eerste uit de laatste 
alleen te verklaren zij (73). Nog anderen, eine 

delijk, meenen in dien angst de aanvechting van 
den Satan te zien, welke, even als in de woestijn, 

het nogmaals zou hebben beproefd, om den Za 
higmaker tot ongehoorzaamheid aan God te ver- 
leiden, en alzoo het plan van verlossing te verij- 
delen {74). 

Ee 
heeft staande gehouden, Onder de nieuwere voorstanders 
van herzelve willen wij alleen SEILER, HAMELS- 

VELD, PERPONCHER Een RAU noemen, Eene vole 

doende wederlegging hiervan kan men, onder anderen, 
vinden bij sAURIN, Disc. T.X. p ost==253. Wor 
TERBEEK in EwaLD's Overd. bl, 204. En RENIER: 

in deszelfs Godgeleerd en uitlegkundig Onderzoek omtrent 

den waren aard van ’s Heiland; zielelijden in Gethsemané , 

te vinden in de Godge/. Bijdr. IV, St. 6, bl, 853 volgs, 

(73) In dit of dergelijk licht-wordt ze zus zielelijden 

beschouwd door mrcnaërLis, in deszelfs Aanmerkin- 
gen bij Marth. XXVI: 37. BERGEN, Gedenkw. 1. bl. 
SOI, 502, VANDER PALM, in de aanteek, bij Matthe 
XXVI: 37, en Leerredenen ode Tiental, en anderen. 

(74) Van deze gedachte is, onder anderen, eGELING 

giet 
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Op deze en dergelijke verklaringen merken wij „ 
in het algemeen, het volgende aan. | 

Vooreerst. De Bijbel geeft ons geene aanlei« 

ding hoegenaamd, om jezus zielelijden in Geche 

semané, of zijnen smartvollen toestand op het 

kruis, aan eenigen bovennatuurlijken invloed toe _ 

te schrijven. Zeker was zijn lijden en sterven een 

lijden en sterven voor de zonde, een offer tot 

onze verzoening met God; doch wij vinden ner- 
gens eenig spoor, dat in dit doeleinde van zijnen 

kruisdood zekere geheimzinnige, buitengewone, 

kracht zou gelegen geweest zijn, om Hem den- 

zelven dermate te verzwaren, dat daaruit die angst 
in het vooruitzigt van denzelven, en zijn uitroep 

aan het kruis zou moeten verklaard worden. Men 

ar a 

versta ons wel. lets anders is het, of zich, in 

de ziel van je zus, aan de voorstelling van zijnen 

dood zoodanige denkbeelden hechtten en hechten 

moesten , welke Hem te meer bedroefden en be- 

naauwden, omdat Hij dien dood voor de zonde 

ondergaan zou: iets anders, of de kruisdood bo- 
vendien, als zoendood, op zichzelven en afge- 

scheiden van voornoemde bijkomende denkbeel- 

den, iets hebbe ingehad, hetwelk die worsteling 
in Gethsemané zou veroorzaakt hebben. Wij 

stemmen het eerste toe, doch ontkennen het laate 
ste, 

‚niet vreemd, Weg der Zaligheid naar het beloop des Bijv 

bels, Te bl, 404. (zesde uitg.) 
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ste, Integendeel sprak de Zaligmaker zelf van 

zijn sterven op zoodanige wijze „als waarop , wat 
de zwaarte van hetzelve betreft, van elke zelfop- 

offering van den eenen mensch voor den anderen 
kan gesproken worden. Opzetelijk bragt Hij 
Zijnen Apostelen onder het oog, dat zij zijn ster. 

ven moesten aanmerken als het hoogste liefdeblijk, 
hetwelk Hij hun immer geven kon, zonder in het 
minst van iets te gewagen, waardoor zijn kruis- 

dood zwaarder zou zijn, dan zich uit geheel na- 

turlijke oorzaken liet verklaren (75). Even min 
vinden wij in de schriften der Apostelen eenige 

aanwijzing van eenen hoogeren invloed bij Jezus 

lijden tot verzwaring van hetzelve. Wanneer zij 

de liefde van God of den Heiland, zoo als de- 

zelve door den kruislood betoond is, voornamee 

lijk willen doen uitkomen, dan wijzen zij wel op 

het bittere en smartelijke van dien dood, voor 

zoo ver zulks door eenen iegelijk kan worden 

nagegaan, of drukken zij bijzonder daarop, dat 
yezus denzelven voor zondaren onderging, zelf 

onschuldig , regtvaardig, heilig zijnde (76); doch 
nere 

(75) Niemand, zegt Hij, heeft meerder liefde als deze, 

dat teimand zijn leven zette voor zijne vrienden, Joan, XV: 

13. Op dezeifde wijze spreekt Hij er ook van Joan. Xz 

1114, waarin Hem de Apostelen navolgen, b, v‚ 1 Joan. 

IL: 16, enz. 

(76) B, v, Rum, V: 68, 2 Cor. Vz or, 1 Petr. 1: 18 

19. Lui; 18, 
î 

H 
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nergens spreken zij hiervan in dier voege, dat men 

bovendien nog eenigen buitengewonen, boven= 
natuurlijken, druk zou kunnen vermoeden. Wij 

herhalen het: jezus stelde zich zijnen dood voor 
als eenen dood voor de zonde, omdat Hij zich 

denzelven naar waarheid voorstelde. Hee lijdt ook 

geen’ twijfel, dat dit denkbeeld Hem te meerderen 
afkeer van en opzien tegen denzelven zal hebben 
ingeboezemd; doch dit is geen bovennatuurlijke 

invloed, maar eene natuurlijke reeks van gedach- 

ten. Bij zoodanig stilzwijgen der H, Schrift hou 

den wij dan ook alles, wat men van eenen boven-_ 

natuurlijken invloed gezegd heeft, voor loutere 

gissing, en wel voor eene zeer onwaarschijnlijke 

gissing, daar men veeleer verwachten mogt, dat, 
in dit geval, de H. Schrijvers ons deswege niet 
onkundig zouden gelaten hebben, ja zelfs, dat 

zij dit zoo veel te zwaarder lijden als eenen aan- 
drang te meer zouden gebezigd hebben, om ons 
tot te vuriger liefde tot den Heer op te wekken. 

Ten tweede, Bij eenen naderen toets zal deze 
gissing ook blijken van allen grond ontbloot te 
zijn. Bedrieg ik mij niet, dan maakt men zich, 

bij het aannemen eener bovennatuurlijke oorzaak 

van jezus lijden, aan groote ongelijkheid van 

redenering schuldig. Overal, namelijk, waar de 

Heer ons liydende voorkomt, ligt de oorzaak van 
dat lijden klaar voor oogen, en het komt derhalve 
ook niemand in den zin, bij zoodanige voorvallen 

aan 
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aan eenigen hoogeren invloed te denken. Ween 
Hij over Jeruzalem, dan is de oorzaak zijner tra- 

nen te zoeken in het mededoogen met het ramp- 

zalig lot dier verblinde en onbekeerlijke stad. Is 
Hij ontroerd over yupas, den Verrader, dan is 
het besef van het snood en ondankbaar gedrag 
van dezen mensch, mitsgaders van het ongeluk , 
waarin Hij zich zelf storten zou, de oorzaak de- 

zer ontroering. Wordt Hij gebonden , bespot, 
gegeeseld, aan het kruis genageld, dan is, buiten 

twijfel, juist hierin, gelijk zulks bij elk mensch 

zou plaats hebben, de oorzaak zijner smarten ge= 
legen. Maar welk regt heeft men dan nu, om 
’s Heilands angst in Gethsemané of zijnen smart- 

vollen toestand aan het kruis aan hoogere oorza- 

ken toe te schrijven? Moeten deze dan ook hier 

niet, gelijk overal, in den natuurlijken weg ge- 

zocht worden? Immers kan niemand den stelre- 

gel beämen: „Zoo lang de oorzaken van jezus 

s‚ smarten in het oog vallen, moet men deze aans 

» nemen en daarin berusten ; liggen deze oorzaken 

„ echter in ket duister, dan moeten zij aan zijne 

» betrekking, als Middelaar en Verzoener onzer 
» Zonden, worden toegeschreven.” 

Ten derde, Behalve deze algemeene bedenkin- 
gen zijn er ook bijzondere, welke elk der opge= 

gevene gevoelens eigenaardig met zich voert. 

Het denkbeeld, dat yezus in Gethsemané en 

aan het kruis Gods toorn zou hebben gedragen , 

Hz en 
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en dat daaruit zijne angstige en smartvolle gesteld- 
heid zou af te leiden zijn, berust op eenen val- 
schen grondslag. Het Evangelie leert ons wel, 

dat Jezus ons verlost heeft van den toekomenden 

toorn (77); doch nergens wordt er geleerd, dat 
het leed, van hoedanigen aard ook, hetwelk je- 

zus immer is overgekomen, het uitwerksel zou 

geweest zijn van Gods toorn over Hem. Alle 
ligchaams-, zoowel als zielesmarten, welke on= 

ze Heiland immer ondervonden heeft, werden 

Hem aangedaan door zijne vijanden, of moeten — 

in andere omstandigheden gezocht worden; ner=_ 
gens echter is er een spoor te vinden, dat God 
zelf dit lijden daarenboven nog zou hebben ver= 

zwaard, door zijnen toorn, als eenen last, op Hem 
te doen rusten. Was de gedachte aan zijnen he- 

melschen Vader niet veeleer de eenige vertroosting 

onder al zijn lijden? Zocht en vond Hij niet 

zijne hulp en kracht in het gebed? Was Hij zich | 

niet van Gods liefde en welbehagen in Hem ten 
volle bewust? Hij kon verklaren: De Vader 

heeft mij niet alleen gelaten; want ik doe altijd, 
dat Hem behagelijk is (78). God zelf had ge- 
tuigd: Deze is mijn geliefde Zoon, in wien ik 

mijn welbehagen heb (79). Nog weinige dagen 

te 

(77) 1 Thess. 1: 10. 

(7R) Joan. Vl: 29. verg. vs. 8. 

75) Marthe HL: 17. XVILG 5, 
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té voren had God Hem zijne goedkeuring, doof 
de stem uit den hemel, kenbaar gemaakt (80). 

In Gerhsemané werd Hem een Engel ter verster= 
king toegezonden, Ook in de bangste ure blijft 
Jezus aan God gehecht, en zoekt Hij uitkomst 

bij den Vader: — en hoe kan men dan aan regts= 

oefening, toorn of strafgerigt denken? Hoe kan 

men, in het bijzonder, onderstellen, dat God zijn 

lijden in Gethsemané, aan den éénen kant, zou 

hebben verzwaard, en, aan den anderen kant; 

weder verligt door de toezending des Engels? 
Neen! Zag de Vader steeds met welgevallen op 
zijnen Zoon neder; dit moest dan vooral plaats 

hebben in Gethsemané en op Golgotha. Dáár 

betuigde Hij, hoe bitter en bang het Hem ook 
vallen mogt, den wil des Vaders te zullen vol- 

brengen; en Kier werd Hij gehoorzaam tot den 
dood, ja! tot den dood des kruîses (81). Bo- 
vendien was het Gode immers zedelijk onmoge- 
lijk, zijnen Zoon anders te beschouwen, dan Hlij 

was, d. í. heilig, onschuldig, zijne spijze vins 

dende in het doen van den wil des Vaders (82): 

Was het nu jezus volstandig en onwrikbaar be- 

sluit, om zich aan lijden en dood te onderwer 

pen, ten einde zondaars zalig te maken; zoö moet 

immers alle denkbeeld van toorn en straf büitetis 

ges 
(Bo) Joan. XII: 285. (81) Filipps II: 8, 
€82) Jou. IV : 34e 

u 3 
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gesloten worden, vermits hierin veeleer zijne ge= 
hoorzaamheid aan God en zijne edelmoedige, on« 
vergelijkelijke menschenliefde allermeest uitblonk. 
Straf en toorn, ín den eigenlijken zin des woords , 
kan den misdadiger alleen treffen; maar de mene 

schenvriend, die zich opdoet, om een’ ander, ten 

koste van zijn eigen leven, van de gevolgen zijner 
wanbedrijven te bevrijden , deze oogst veeleer den 
lof van menschen en de goedkeuring des Aller= 
hoogsten in. 

Even min bestaanbaar is het denkbeeld, dat 
jezus in Gethsemané den angst, die de vrucht 
der zonde is, voor ons zou hebben doorgestaan , 
om ons van denzelven te verlossen. Het komt 
mij voor, dat ook hier zekere verwarring van 

denkbeelden schuilt. De vraag is niet, of jezus 

lijden in Gethsemané ook noodig geweest zij tot 
en een gedeelte hebbe uitgemaakt van het vere 

lossingswerk , hetwelk llij op zich genomen had, 
om te volbrengen. Dit zal evenmin hiervan, 
als van zijn overig lijden voor KAjAFASs, Pr= 

LATUS, HERODES en aan het kruis ontkend 

worden. Zijn gansche leven, tot dat Hij den 

adem op het kruishout uicblies, was ééne za= 
menhangende keten, waaruit geene schakel kan 

gemist worden. Al wat Hij deed en leed strckre 

tot verheerlijking van God, tot zijne eigene hei- 

liging en volmaking, en mitsdien ook tot zijne 
verhooging, en tot zaliging van zondaren, In 

de- 
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dezen ruimen zin staat dus niet minder ziju lijden 
in Gethsemané, dan zijn kruisdood zelve mer 

onze verlossing in het naauwst verband. Doch 

hiermede is de oorzaak van dien angst nog niet 

aangewezen. Gods plan antwoordt op de vraag: 

waarom jezus dit alles heeft moeten lijden; 
maar de vraag , wat Hem heeft doen lijden, blijft 

onbeantwoord. Zoekt men nu de oplossing daar- 

in, dat die benaauwdheid in Gethsemané de bite 

tere vrucht van de zonden der wereld geweest 
zij, en dat Hij die moest smaken, om ons daare 
van te verlossen; dan zegt men iets, waarvan in 
den Bijbel geen spoor gevonden wordt, en hete 

welk ik niet geloof, dat tot duidelijke denkbeel« 

den kan worden teruggebragt. Zou dan; iz dien 
zin,al het onaangename en grievende, dat Jezus 

immer ondervonden heeft, eene vrucht der zon- 

de kunnen genoemd worden, welke Hij smaken 
moest, om ons daarvan te ontheffen? Wie zou 

dit b. v, durven beweren van die tranen, welke 

Hij bij het graf van LAZARUS stortte, of van 
die smarten, welke Hij gevoelde, toen zijne han- 

den en voeten aan het kruis genageld werden : en 

waarom dan van dien angst, die Hem in Gethse- 
mané overweldigde, of van die smarten, die Hem 

aan het kruis om eene spoedige verlossing deden 
bidden? — Zegt men, dat jezus elke soort 
van treurige gevolgen, welke de zonde baart, 

H 4 ofl= 
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Ondergaan moest, en dat die benaauwdheid in 
Cethsemané te verstaan zij van den toestand des 

aan zichzelven overgelatenen, wanhopigen , zon- 
daars; hoe vele soorten van rampzalige uitwerk- 
selen der zonde op ziel en ligchaam kunnen ef 
dan opgenoemd worden, welke onze Heiland 

nooit ondervonden heeft, en ook nooit ondervin= 

den kon, juist dewijl Hij zonder zonde was. — 

Zegt men, dat die ängst eene boete voof onze 
Zonden geweest zij, dan komt men weder tot 
het denkbeeld van toorn en straf, waarvan wij 

boven gesproken hebben. — Zegt men, eindelijk, — 
dat het vooruitzigt van zijnen dood, als moetendé 
strekken ter verzoening van zonden, Hem dien 

angst heeft aangejaagd , dan spreekt men van iets, 

hetwelk reeds wederlegd is, of men bedoelt eené — 
natuurlijke reeks van gedachten , welke in °s Hei= 
lands ziel plaats had, en welke mer allen boveris 

natuurlijker invloed niets gemeens heeft, Hieruit 

ee 

blijkt dan, dar men met zoodanìge beschouwing 

der zak niets vordert; en ten slotte blijft nog 
steeds de vraag overig, welke de eerste en naas- 

te oorzaak van JezZUS zielelijden geweest zij, 

zulk eene oorzaak, die op gelijke lijn kan ge= 

steld worden met het verraad van jupas en de 

verloochening van Perrus, waardoor het bin- 

henste van ’s Heilands ziel geschokt werd, of met 
de doornkroon en de geeselslagen, die Hem de 

he= 
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hevigste ligchamelijke smarten veroorzaakten (83). 
Niet anders is het ook met het denkbeeld ge= 

legen, dat jezus zielelijden het uitwerksel zou 
geweest zijn van eene laatste poging des Satans; 
om Hem tot ontrouw te verleiden (84). Zekere 

overeenstemming van dit voorval met het gebeur- 
de in de woestijn zet aan deze opvatting , bij eene 

oppervlakkige beschouwing, eenigen schijn vat 
Waarheid bij. Desniettemin bestaan er geene ge- 

noegzame gronden, om haar aan te nemen. Het 

geschiedverhaal geeft hoegenaamd geene aanlei- 
ding tot zoodanig vermoeden. Integendeel heeft 
alles een zeer natuurlijk voorkomen, en er is 

noch in het gedrag, noch in de woorden van 

Jezus eenig spoor van eene werking des Satans 

te vinden. In de uitdrukking van strijd bij Lu- 
CAs kan zoodanig spoor niet gevonden wor- 

den, 

(83) Men vergelijke ook , wat men deswege verspreid 

vindt in de Bibl, van Theol. Letterk. TV. bl. 534. volgg. 

Bijdr. tot beoef. en gesch. der Godgel. Wetensch. NU, bl, 

564 en 655. Godsel. Bijdr. 1. bl, 268. volgg. en in de 

aangeh, Verb, van RENIER. 

(84) De groote Schuiftkenner Hesz kon zich ook met 

deze gedachte niet vereenigen, hoewel hij haar niet regt= 

streeks tegensprak. „ Es ist möglich,” zeide hij nog 
kort vóór zijnen dood, „; dass auch Versuchungen des 
» Satans mitgewirkt haben; doch scheint es mir eine ecwas 

5 ZU gewagte Hypothese, als dass ich sie öffentlich aus= 

» sprechen möchte.’ GerszZNeRr, Blicke auf das Leben 

und Wesen des verewig:en j. J. HESZ. S. 119. 

H 5 
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den (85). Ook is de overeenkomst tusschen het 
gebeurde in de woestijn en in Gethsemané meer 

schijnbaar, dan wezenlijk. Dáár wordt het 

regtstreeks eene verzoeking genoemd; Kier zien 
wij den Zaligmaker slechts, onder eene hevige 
ontroering , zich tot het gebed afzonderen, en 
hetzelve bij afwisseling hervatten. Dáár vers 
schijnt de Satan zigtbaar, zijne pogingen in het 
werk stellende; Kier is geen zweem van zijne 
nabijheid te vinden, Dáár komen de Engelen, 
na volbragte zegepraal, om jezus te dienen; 
hier wordt Hem een Engel toegezonden, om Hem 
te versterken, toen Hij nog bad en worstelde, 

A 

Zou er, indien men werkelijk aan eene aanvech=_ 
ting van den boozen Geest denken moest, in de 

Evangelische verhalen niet een wenk van gegeven 
zijn, in navolging van hetgeen wij aangaande de 

verzoeking in de woestijn geboekt vinden? Zou 
men dezen wenk niet vooral van Lucas heb- 

ben mogen verwachten, die immers ook van 

den Engel gewaagt (86)? Wij houden het dan 
daar- 

(85) Men zie boven Hoofdst, II. $. a. 
(86) Te meer zou men dezen wenk van LUCAS 

hebben mogen verwachten , dewijl hierin dan een weer- 

slag zoude gelegen geweest zijn op de woorden, waar. 

mede hij zijn verhaal van yezus verzoeking in de woes- 

tijn besloten had, en waarop men zich, tot staving van 

het onderhavig gevoelen, weleens beroepen heeft: en als 

de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem 

voor 
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daarvoor, dat ook deze verklaring, gelijk de 

beide bovengemelde, den toets niet kan doors 

staan, en dat zij, gelijk de voorgaande, meer uit 

het vreemde en raadselachtige van het gebeurde 

in Gethsemané, dan wel uit eigenlijke en deug- 

delijke bewijzen voor dezelve is ontsproten. 

De tweede hoofdsoort van gevoelens over het 

onderhavig stuk leidt yrzus angst uit zatuurs 
lijke oorzaken af. Doch het is naauwelijks te 

zeg. 

voor eenen tijd, Moest nu het gebeurde in Gethsemané 

voor eene herhaalde proeve van den Saran gehouden wor- 

den, om jezus afvallig te maken: Lucas zou dit 

uitdrukkelijk gezegd, en alzoo den draad der geschiede- 
nis van ’s Heilands verzoeking door den boozen Geest, 

weder opgevat hebben. Overigens is de uitdrukking , 

dat de Satan den Heer woor eenen tijd verliet, niet moei- 

jelijk te verklaren, De Grieksche uitdrukking: &xpe 

xuipoü, kan aanduiden, dat de Satan nu van jezus week 
dot een geschikten tijd, om zijne poging te hervatten, 

zonder dat de Geschiedschrijver daardoor te kennen geeft, 

dat die hervatting werkelijk hebbe plaats gehad, vid. KUt- 

NOEL ad h, 1, Verkiest men dit niet, waarom moet 

dan die herhaalde poging juist in Gechsemané gezocht 

worden , waarvan de Geschiedschrijvers niets vermelden 5 

terwijl PrTRUS raad aan Jezus om zich aan den dood 
te onttrekken, (JZat:h, XVI: 2, 23.) het verraad van 

JUDASs, (Luc. XXII: 3.) ja, geheel het bedrijf der Jo- 

den, om Hem te vangen en te dooden, (Joan, XIV : 30.) 

regtstreeks aan den invloed des Satans wordt toegeschree 

ven? Toen de Heer tot zijne vangeren zeide: dit is 
uwe ure en de magt der duisternis, Luc. XXil: 534, was 
de strijd in Gethsemané reeds gestreden, 
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zeggen, in hoe veel verschillende wijzigingen 

dit gevoelen weder uitloopt. Wij vermelden 
slechts de voornaamste. 

Sommigen zoeken de oorzaak van ’s Heilands 
hooggaande benaauwdheid in het ligchaam, ter= 
wijl zij of aan eenen aanval van koorts denken, 

die veroorzaakt zou zijn door de koude van den 

nacht (87), of meenen, dat de Heer door 
eene zoodanige plotselinge ongesteldheid en be- 

lemmering in de ademhaling overvallen zij, wel- 
ke, bij een aandoenlijk zenuwgestel, het gevolg 

pleegt te zijn van hevige gemoedsbewegingen, en re Gi ien © + 

niet zelden bezwijming en flaauwte te weeg 
brengt (88): Anderen, daarentegen, verkla- 

ren 

(87) Dit gevoelen omhelst de Schrijvef van het opstel „ 

te vinden in het Journal für Prediger , herausgegeben von 

BRETSNEIDER, NEANDER Und GOLDHORN, Jul 

u. Aug. 1827. S. 62. 

(88) Dit onderstelt WAGENAAR, Geschiedenissen der 
Christelijke Kerk in de eerste Eeuw, bl. 84, Ook neS2 

hecht hieraan veel gewigt. Ich habe,” zeide hij vol- 
gens GESZNER, t, a. p. bl, 118. Es gewagt, ziem- 

j lich stark es auszusprechen, dass ohne Zweifel phijsis 

„ scher Druck uad Hemmung auch viel dazu niitwirkte, 

„ Wer erfährt es nicht zuweilen, wie der Körper auf 

j unser Gemüch wirkc?” Op soortgelijke wijze is ook 

het verschijnsel verklaard door REINHARD, (Beiträge zur 

Bibelerklärung „herausgeg. von BARTZSCH, Leipz. 1817. — 

S. 255.) en zeer onlangs door HoFFMANN, in deszelfs 

inaugurele Dissertatie ter gelegenheid van het laatstge= 

houdea eeuwfeest der Augsb, Geloofsbelijdenis, te Leip= 
5 zig 
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ren het verschijnsel zuiver zielkundig, en zoeken 
de oorzaken daarvan in zoodanige denkbeelden, 
voorstellingen en vooruitzigten, welke, uit der- 
zelver aard, strekken moesten, om den Heer 

met droefheid en angst te vervullen. Doch juist 
bij de bepaiing van hetgeen in jezus ziel mogt 

zijn omgegaan, ziet men zich een ruim veld cor 
gissingen geopend, ten aanzien waarvan het eí-. 

gen subjectief gevoel veelal meer, dan de kracht 
van bewijs, uitspraak gedaan heeft. Sommigen 
verklaren jezus droefheid en angst eenvoudig 

als voorgevoel van zijn nabijzijnd bitter lijden en 

sterven (89). Anderen, daarentegen , gaan ver- 

| der, 

zig uitgegeven: Ousiods singularis illa J. Chr. anziezas 
et tristitia ante mortem, quam LUCAS &ywvizv vocat, 

sit explicanda, nec non cum ipsius virtute <t auctoritate 

divina concilianda, Doch men schijnt hierbij te veel uit 

het oog te verliezen, dat jezus lijden eenlijden in de 

ziel, en niet in het ligchaam, was. Mijne ziel, zeide 

Hij, is geheel bedroefd tot den dood toe, Dit zielelijden 

werkte beklemdheid, benaauwdheid en angstzweet uit. 

War dus in het ligchaam plaats had, was niet de oorzaak, 

maar het gevolg zijner inwendige smart, en deze wordt 

daardoor bij gevolg niet opgehelderd, Evenwel kan en 

moet men toestemmen, dac het ligchaam , door droef heid 

en angst, gedrukt zijnde, ook, op zijne beurt, de ziel 
meer zal bezwaard hebben. 

(89) Dit gevoelen, door GROTIUS, PLANK, KUI- 
NOEL, en anderen omhelsd, vindt men ontwikkeld en 
verdedigd in ReppinGtus Kleine Schriften ter uitleg- 

ging der H. S, L. bi. 59,60. Bibl, van Theol. Letterk. 
; 5 IV, 
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der, en denken aan eenen inwendigen strijd tus- 
schen neiging en pligtbesef, de uitslag van wels 
ken strijd zou hebben moeten beslissen, of ze= 
zus zich al dan niet aan den kruisdood onderwers 
pen zou (go). Deze ziet in Jezus ontroeri 
niets dan een allerhevigst smartgevoel wegens het 
scheiden van zijne Vrienden (91), of wegens 
den treurigen toestand van anderen in het alge= 
meen (92); geze houdt haar voor vrees, dat H 
het Verlossingswerk niet mogt kunnen volvoes 

ren (93). Nog grooter echter is het getal der 

zulken, die hier velerlei, en ten deele zeer vers 
schillende , denkbeelden zamenvoegen, als wel ke 

IV, bl, sis. volgg. Godgel, Pijdr, 1, bl. 268 272, bij 
KREHL, de momento resurrectionis JESU CHRISTI én 

institutione Apostolica, P, IL. Lips. 1830. en elders. 
(oo) Deze opvatting verkiest de schrijver der Verh.: 

welke waren de oorzaken van jezUS zielenangst in Gethe 
seimnané? bij BEETS Christe Magazijn le 2. bl, 134. Volgga 
En J. Vv. HENNEBERG, Kommentar über die Geschicht 
der Leiden urd des Todes yrRsu, Leipz. 1822, S. 108, oo 
Voorts zie men hierover de Biblioth, van Theol. Leta : 

terk. II, a, bl, 280. IV, 4. bl. 534 — 536. aanme KRUM= 

MACHER noemt het eenen strijd tusschen zijne godde- 

lijke en menschelijke natuur, t.a,p. bl. 336, NOOt. 
(91) Vooral heeft scnusTeERr deze opvatting zoeken 

aan te prijzen in EICHHORN’s dilgem, Biblioth, der 

Biblischen Literatur, B. IX. S, ro17. ff. 

(oe) Aldus BRESSIUS, in Nuestes Archiv für Pas- 

toral-wissenschaft, 1827. B. III, 

(93) Dus ROSENMÜLLER in Schol, ad h‚ le 
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ke zich doorééngemengd in jezus ziel zouden 
bewogen hebben. Hiertoe behooren dan vooral de 
voorstellingen van het verraad en treurig uitein- 

de van yupas, van de vlugt en verdere klein- 

„geloovigheid der Apostelen, van het rampzalig 
lot van Jeruzalem, van de zonden der wereld, 

die zijnen kruisdood noodzakelijk maakten, van 

de lotgevallen zijner leer en kerk, en dergelijke, 

Van al deze voorstellingen nu laten sommigen 
slechts ééne, als heerschende, gelden, welke 

zij op den voorgrond plaatsen, terwijl zij andere, 

daaraan verwante, meer als ondergeschikte Oor- 

‚zaken beschouwen (94). Anderen, daarente- 
gen, schijnen die oorzaken in kracht en wer- 

king meer gelijk te stellen, en laten dezelve al- 
Zoo, zonder bepaling van voorrang, de ziel van 
Jezus doorkruisen (95). Doch er zijn er ook, 

wel- 

(94) Zoo doet n rsz vooral een natuurlijk opzien tz- 

gen zijn verschrikkelijk lijden uitkomen, Levengesch, van 

JEZUS, ÎV. bl, 04103, Doch volgens GESZNER, 

tea. Pp. bl, 118, scheen hij weder meer gewigt te hechten 

‚aan de wvertegenwoordiging van de groote schuld des 

menschdoms, waarvoor zijn dood een offer zijn moest, 

„ Die Versurkenheit des Menschengeschlechts stand klar 

| vor seiner Seele; er empfand, wie die Rettung dessel 

» ben ein so schweres Werk sey. Vergangenheit, Ge- 

| »» genwart und Zukunft lastete auf ihm, denn es schweb= 

„te ihm wohl vor Augen, was seine künftigen Beken- 

| ner um seiner Lehre willen erdulden müssten.”’ 

(os) Gelijk onder anderen, HARWOOD, Wier Abhand- 

lun= 
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welke, bij elke verklaring , nog zoo veel vreemds 
en bedenkelijks vinden, dat zij het geheele too- 

neel liever noemen willen eenen buitengewonen, 

door God in eene zinsverrukking over jezus 
gebragten strijd, tot beproeving en oefening zij | 
ner krachten (96 ); terwijl zelfs anderen openlijk 

belijden, geenen uitweg te zien, en hun oor- 

deel in eene bange onzekerheid opschorten (97) 

Jungen, Berl, 1774. S. 163. f. en T.G. C. NEUM 2155 
TER, Uzher den Seclenkampf jesu in Gethsemané, W 

Journal für Prediger, Jan.u. Febr. 1831. S. 30 — 45. 

(96) Zoo ongeveer is de opvatting van van wit 

Les, in Verzameling van bijdragen ter bevordering va 

Bijb. uitlegkunde en beoefenend Christendom, over 182 
ade suk, bl, est, volgg. Men zie, wat hiertegen aa je 

gevoerd is door KROM, in gemeld Tijdschrift ove 

1827. iste st. bl, 15. volgg. 

(97) Hiertoe behoort een ongenoemde in sCHROs 

TER’s U. KLEIN's Oppositionsschrift, B. ITL. otes 
Quartalheft, welk opstel in het Nederduiesch geplaatst is 

in KroM’s Nieuw Christ. Magazijn , III. bl. 372. volgt 

waer men ook bijgevoegd vindt een antwoord op de 
voorgestelde bedenkingen, door scuröTER, ble 39% 
volsg. Zeer onlangs heeft GoLDHOR N zich als Schrijs 

ver van voornoemd opstel bekend gemaakt in het Juur= 
nal für Prediger, Jan. u. Febr. 1831. waar hij, Op Zijr 

ne beurt, op de bovenvermelde Verhandellng van NEU- 
MEISTER een beoordeelend Naschrift laat volgen, 5 

47—65. Te dezer plaats betuigt GOLDHORNs dat zijk 
nameloos stuk veel belangstelling gevonden en aanleidi 5 

gegeven heeft rot eene reeks van grootere of kleiner 

vertoogen , welke, in de laatste tien jaren, over het on. 
der- 8 
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Het is ons oogmerk niet, al deze verschillerie 
de gevoelens te wegen. Dit zou ons te ver 
leiden. Ook zal het betoog onzer opvatting, in= 

dien dezelve blijken zal op voldoende gronden te 
steunen, tevens gerekend kunnen worden eene 
wederlegging der daarvan verschillende gevoelens 

_in zich te sluiten. 

Desniettegenstaande is er onder dezelve één; 
hetwelk wij niet met stilzwijgen mogen voorbijs 
gaan, daar het zeer na grenst aan die opvatting ; 

aan welke wij toegedaan zijn, doch met welke 

hete 

derhavig onderwerp in Duitschland verschenen zijn, en 
waardoor het vraagstuk kan gerekend worden op het 

standpunt te zijn gebragt, waarop hetzelve thans staats 

%s Mans bedenkingen zijn beantwoord, behalve door 

SCHRÖTER (Oppositionsschrift von sCHRÖTER und 
KLEIN, Be IIL en IV.) ook door Kein (B. IV.), 
Agathophilus (B. IV.) en BALLENsTÄDT(B.V.). Ook 
de Annalen van WACHLER namen er kennis van (Oct, 
1822, en Mei 1823), Voorts gaven zij aanleiding tot 

het uitvoerig en grondig onderzoek van HEYDENREICH- 

(Monatschrift für Prediger-wissenschaften, herausg, von 
 ZIMMERMANN, B, III en IV.) en tot TIEBEe’S beurs 

Bheilende Uebersicht neuerer Erklürungsversuche (waars 

van hij negentien opnoemt) über den Seelenkampf jesus 
(Euphron H. IL) Ook BARTH en BRETSCHNEIDER 
verklaarden zich wegens deze bedenkingen in TZsca1r- 

NER’s Magazin für Christliche Prediger, B, IV., ters 

wijl hierbij eindelijk nog moeten worden Ae de 

beide boven reeds vermelde Dissertatiën van noFFMANN 

én KREHL, Wij achtten het nier onbelangrijk, dit hier 
Over Le nemen, i 
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hetzelve in geenen deele mag verwisseld wordens 
Men noemt, namelijk, den angst van sezus im 

Gethsemané eenen strijd tusschen neiging en pligt- 

besef , of tusschen zijn besluit om te sterven en 

zijne zinnelijkheid, en wel met dien verstande, 
dat het een inwendige tweestrijd zou geweest 
zijn, of Hij zich aan den kruisdood onderwer= 
pen zou, dan wel of Hij zich door de vlugt, 
of op eenigerlei wijze, zou redden , en alzoo het ddr 

plan, om zondaren te verlossen, zou laten va= _ 

ren (98). - Hierop zij het volgende aangemerkte 
Het komt mij voor, dat hier vooral eene juiste 

onderscheiding van denkbeelden noodig is. Voors 
zeker was jezus toestand in Gethsemané een 
strijd, en wel een zeer hevige, bange strijd, in 

dien zin namelijk , dat zijn menschelijk gevoel 

zich aankantte tegen zijn vast besluit, om den wil 

des Vaders te volbrengen. In dezen zin onder- 

scheidde Hij klaarblijkelijk zijnen wil van den wil 
des Vaders. Vader, zegt Hij, niet mijn wil, 

maar uw wil geschiede! Hij bad zelfs, zoo mos 
gelijk, van zijn lijden en sterven ontslagen te wors= 
den, indien namelijk Gods eer en plan tot vere 
lossing van zondaren langs andere wegen kon wors 
den bevorderd en uitgevoerd, Dezen wensch 

boes 

(98) Uitvoerigst ontwikkeld en sterkst aangedrongen 
vindt men deze opvatting in de gem. Verh, bij BEETS, 

Nieuw Christ. Magaz. Ie 2, Dle 134. VOlgGe 
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boezemt Hem zijù natuurlijke af keer van den ont- 

zettenden dood in, die Hem wachtte. Zijne zine 

nelijkheid druischt dus aan tegen zijne bestem» 

ming, en tegen het onwrikbaar voornemen, om 

aan deze bestemming te beantwoorden, Hoe dui- 

delijk straalt dit door in zijne toespraak tot de 
Apostelen: Waakt en bidt, opdat gĳ niet in 
verzoeking komt: de geest is wel gewillig , maar 
het vleesch is zwak. Ook bij Hem was het eene 

verzoeking. Het kostte Hem moeite en zelfver= 

loochening, en Hij had al de kracht en inspan- 
ning zijner heilige natuur noodig , om zich boven 

den schrik des doods te verheffen. Ook zijn 
vleesch was zwak en onwillig, om te volgen en 
zich te onderwerpen aan hetgeen pligt en besteme 

ming Hem voorschreven, en hetgeen zijn on= 

wankelbaar voornemen bleef te volvoeren. Dit 
was het, wat Hem deed bidden: Vader, indien 

het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van mij 
voorbijgaan! Doch hieruit volgt in geenen deele, 
dat Hij het niet met zichzelven eens was, of, hoe 

zal ik het noemen? dat Hij dobberde tusschen 

getrouwheid aan zijns Vaders wil en tusschen ins 

volging van den trek zijner menschelijke natuur , 
welke Hem zou hebben aangespoord, om op lijfs- 

behoud bedacht te zijn, 

Er is, bij het gansche voorval, niet een enkel 
spoor van zoodanige slingering te vinden. Ziet 

men dan niet, hoe bij Hem het besluit op den 

12 voor= 
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voorgrond staat, dat de wil van God geschieden 
zal? Deze keus, dit besluit wordt niet aange- 

vochten; dit komt niet in gevaar, om te bezwij- 

ken; dit staat vast, als eene rots in het hart der 

zee, en is boven alle weifeling ver verheven. Hij 
wenschte wel van lijden en dood ontslagen te 

kunnen worden; doch Hij wenschte dit alleen #g 

overeenstemming met en in den weg van den wil 
des Vaders. Dien wil te eerbiedigen, dit is en 
blijft zijne keus. Hoe duidelijk blinkt dit in zijn 
gebed uit: Vader, indien het mogelijk is, en: 

doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt! 
Is het niet, als of de Heiland ons zelf tegen de 
gedachte beveiligen wil, als of Hij een oogenblik 
gewankeld hadde? Men vatte de bede maar regt 
in het oog, en men zal gevoelen, dat voor dit 

denkbeeld hoegenaamd geen grond bestaat. Zou 
die angst eene slingering geweest zijn , of Hij zich, 

al dan niet door de vlugt zou redden, en het ver= 

lossingswerk opgeven? Dit zou toch wel lijnregt 
ingeloopen hebben tegen den wil des Vaders: en 

evenwel begint en eindigt Hij zijn gebed met de 
betuiging, dat deze wil geschieden moet. Gods 
plan en raadsbesluit is en blijft, gedurende den 
geheelen storm zijner ontroering, de eenige maat- 

staf en rigtsnoer van zijn gedrag. Het besluit, 
om den wil van God te doen, ontwikkelt zich 

niet, als vrucht, uit den inwendigen strijd; neen! 

maar dic besluit staat op den voorgrond, van dit 
be- 
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besluit gaat de strijd uit, dit besluit staat onwan= 

kelbaar vast, maar de zinnelijkheid huivert, beeft, 

druischt daartegen aan en bidt om ontslag. De 

zinnelijkheid, het zwakke vleesch, heeft eenigen 

tijd noodig, om zich aan den geest te onderwer- 

pen; de geest zelf is gewillig. Bovendien levert 

de gansche lewensgeschiedenis van jezus niet een 

enkel spoor op van een oogenblik weifelens tus- 

schen het al of niet doen van den wil van God. 
Zeker was jezus lijden een vrijwillig lijden, en 

het zou dus ook in zijne magt gestaan hebben, 

zich aan hetzelve te onttrekken; want van deze 

vrijwilligheid zijner zelfopoffering hing de geheele 

waarde derzelve af. Maar hieruit volgt toch nog 

niet, dat de gedachte van zich te onttrekken , wer- 

kelijk in zijne ziel voorhanden was, allerminst , 

dat die gedachte tot zulk eene klaarheid, leven- 

digheid en kracht zou gekomen en gestegen zijn, 

dat daaruit die doodsangst en bange strijd zou zijn 

geboren geworden. Ik houd mij overtuigd, dat 
het geheele denkbeeld, om te vlugten of zich op 

eenige andere wijze te redden, bij jezus niet 

is opgekomen. In dit geval zou Hij zijne bede 

anders hebben ingerigt; of, zou Hij dan wel in 

het geheel gebeden hebben? Zou Hij ook niet, 

naar zijne Hem zoo eigene openhartigheid, van 

zoodanigen inwendigen tweestrijd iets aan zijne 

Apostelen hebben laten blijken? Hij had nooit 

een geheim van zijn hart gemaakt; in zulk een 

13 al- 
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allerbangst oogenblik zou Hij dit allerminst ge« 
daan hebben. — Van welken kant men de zaak 

dan ook beschouwe ; het denkbeeld van eene in- 

wendige slingering tusschen vlugten of sterven; 
is geheel ongegrond: iets, hetwelk wij, bij het 

volgend vertoog, bijzonder in het oog wenschen 

gehouden te hebben. 

$. 3 

Ontwikkeling van ons gevoelen. 

Men slaat, dunkt ons, eenen verkeerden weg 

in, indien men alles, wat maar eenigzins gries 
vend en bedroevend voor den Heer zijn kon, in 

Gethsemané wil vereenigen, en in de ziel van 

den Lijder, als ware het, wil zamendringen. 
Waar zou men dan moeten eindigen? Ook le- 
vert het geschiedverhaal hiervoor geenen grond 

op. Veeleer is het één hoofddenkbeeld, waar 
op wij, decor hetzelve, niet onduidelijk gewezen 

worden , gelijk wij straks zien zullen. Bovendien 
wordt de diepte en sterkte des indruks niet ver- 

oorzaakt door de menigte van voorwerpen, wel» 

ke zich voor den geest stellen; maar de zamen- 

voeging van velerlei, en ten deele geheel vreemd- 

soortige voorstellingen, is veeleer geschikt, om 
den indruk te verzwakken. Bij den zielsbedroef- 

de en ten dood toe beangste bestaat één heer- 

schend 
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schend denkbeeld, één overweldigend gevoel, 
hetwelk zich zijns bemagtigt, en hetwelk zijnen 
geest als met eenen duisteren nacht omhult. On- 

der dit denkbeeld, onder dit gevoel, word: al 

het overige, wat daarmede niet in verband staar, 
«als bedolven (99). Eenig leed moge, op zich 
zelf staande, smarten; het zal niet meer gevoeld 
worden, zoodra grooter en heviger lijden zich 

over de ziel uiestort. Deze onverbreekbare wet, 

gelooven wij, mag ook bij de beoordeeling van 

Jezus zielelijden niet voorbijgezien worden. 
Hierdoor wordt echter niet weggenomen, dar 

eenig nabijzijnd onheil verschrikkelijker wordt en 
alzoo ook het gemoed sterker treft, naarmate 

het zich onder treuriger omstandigheden voordoet, 

en van meerdere akelige kanten aan den reeds ge- 
schokten geest vertoont. 

En welk is dan ou dat heerschend denkbeeld, 
dat overweldigend gevoel , hetwelk zich van je- 

zus ziel in Gethsemané bemagtigd had? Na al 

het tot dus ver beredeneerde, kan het niet meer 

twijfelachtig zijn, waarvoor wij hetzelve houden. 
Het is onzes inziens, niets anders, dan de voor= 

stelling, de verbeelding, of, wil men her liever 
nos- 

(99) Nagenoeg de woorden van SCHUSTER, Ee % Pe 

bl, zors. „ Der tief Trauernde hat nur eme fxe Idee , 

ein herrscheudes Gefüal, umer dem, wie umcer eicem 
» Grabeskügel, alles Uebrige in duzpfer Sulle begrabea 

» lieg" 
lé 
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noemen , het voorgevoel van zijn bitter lijden en 

sterven, zoo als dit Hem bekend was en nu, in 

deszelfs volle akeligheid, vóór zijnen geest stond, 

Het was dan de vreeze des doods, welke Hem bee 

vangen had, en die Mem gebeden en smeekingen 
tot God, die Hem uit den dood verlossen kon, met 

sterke roeping en tranen deed offeren (100) 
Het vooruitzigt van zijn kruislijden vervulde Hem 

met die droefheid en bangheid, waarmede Hij in 
Gethsemané te worstelen had. Den drinkbeker, 

d. i. zijn lijden en sterven, bad Hij af; en deze 
drinkbeker, dit lijden en sterven was het juist, 

hecwelk Hem zoozeer benaauwde en Hem het 

doodzweet uitperste, 

Gaan wij nu eenen stap verder, en vragen wij, 

wat dat verschrikkelijke in de voorstelling van 

zijnen kruisdood geweest zij, hetwelk Hem zooe 

zeer tegen denzelven deed opzien, en welke denk» 

beelden het voornamelijk waren , die Hij , in Gethe 
semané, aan zijn kruislijden verbond; dan bege- 

ven wij ons op onzekerder grondgebied. Het he- 
vig geschokt gemoed is naauwelijks zelf in staat, 
om zich rekenschap te geven van de beelden, 
welke, in verband met een allergrootst te vree« 

zen onheil, langs den geest voerbij trekken. Dat 

gemoed is meer lijdelijk dan werkzaam; her is 

als ten prooi gegeven aan allerlei schrikgestalten, 
die 

C1oo) Hebr V: 7. 

ze 
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‘die zich, onwillekeurig en ondanks zichzelven, 

aan hetzelve opdringen. En hoe zou het ons dan 
mogelijk zijn , met juistheid te bepalen, water, 

betrekkelijk zijn lijden en sterven, in de ziel van 
“yezus zij omgegaan? 

Het komt mij voor, dat men onderscheid ma 

ken moet tusschen het ontzettend tijdsgewricht 

van jezus doodsangst zelve, en tusschen hetgeen 

is voorafgegaan, en, als ware het, de voorbe- 

reiding tot dien doodsangst behelsde. Toen de 

Heiland, bij den Paaschdisch, van zijnen Verra- 

der sprak, was Hij ontroerd in den geest (ror). 

Voorzeker zal Hem de traagheid en aardsgezind- 

heid zijner leerlingen, die in deze laatste plegtige 
ure nog over den voorrang in het kon'ngrijk Gods 
konden twisten , ten uiterste gesmart hebben (102). 

Toen Hij tot zijne Apostelen zeide: Voorwaar, 
voorwaar, ik zes u, dat gij zult schreijen en 
klagelijk weenen , maar de wereld zal zich ver- 

blijden, en gij zult bedroefd zijn, maar uwe 
droefheid zal tot blijdschap worden (oz); toen 
was eene mengeling van droefheid en vreugde 
ook in zijne ziel aanwezig, en Hij gevoelde het 

smartelijke des afscheids van zijne geliefde Vrien- 
den. Desgelijks zal eene diepe ontroering bij 

Hem zigtbaar geweest zijn, toen Hij zijne ver- 

loo- 

(ror) Joan, Xllls ar. (1o2) Luc, XXII» 24 — 30: 

(103) Joan. XVl: go, 
1 vor) 



138 J.C. RIEHM, net LIJDEN van 

Joochening door pe TRUS voorzeide (104); toen 
Hij van den haat der wereld tegen Hem, en van 

hare groote zonde wegens zijne verwerping, 
sprak (105); toen Hij zijnen Apostelen een der- 
gelijk lot, als Hij zelf onderging, voorspel- 

de (106); toen Hij hun zeide, dat zij dien eigen 
nacht allen aan Hem zouden geërgerd worden, 

dat de Herder zou verslagen, en de schapen 
der kudde zouden verstrooid worden (107), en 
wat dies meer zij, Al deze en dergelijke aandoe- 

pingen waren zijnen worstelstrijd in Gethsemané 
voorafgegaan. Hierdoor was zijne ziel reeds in 
groote beweging gebragt en tot zwaarmoedigheid 
en somberheid gestemd geworden. In deze aan- 

doeningen liggen de zaden zijner bittere droefheid 

en benaauwdheid in Gethsemané; zij bereidden 

zijnen jammerstaat aldaar voor; zij gaven aan zij 

ne ziel de geschiktheid en vatbaarheid, om door 
angst en smart te eenenmale overweldigd en in het 
stof ter nedergedrukt te worden: — doch de eie 

genlijke en naaste oorzaak van dien angst was de 
voorstelling van zijn bitter lijden en sterven. 

Wij willen hiermede niet zeggen, dat niets van 

al het opgenoemde den Heer naar de bidplaats 
gevolgd zij. Veeleer knoopte zich de ontroering, 

waarae 

(104) Joan, XIII: 38. 

(1o5) Joan. XV: 19, 20, 24. 

(106) Joan. XVI: 2, verg. XV: 20, 

(107) Matth, XXVI: 31. Joan. XVI: 32e 
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waarmede Hij den hof intrad, geheel natuurlijk 
aan al het gebeurde bij den Paaschdisch en de 

nog op weg gehoudene gesprekken aan. Behalve 
de droevige stemming dan, het uitwerksel van 
dit laatstgenoemde, welke de Heer medebragt;, 

kan en zal Hem dan ook wel één en ander, waar= 
door die stemming veroorzaakt was, in Gethse- 
mané zijn bijgebleven of zelfs op nieuw zijn op- 
gewekt, voor zoo ver die namelijk met de oor- 

zaak zijner smarten, d. î. met zijnen dood, in een 
naauw verband stond, als b. v. het verraad van 

JUDAS, de verloochening van petrus, de 
vlugt der Discipelen, enz. Wie kent niet de 
levendigheid en vlugheid der verbeelding , waar- 
mede deze, in oogenblikken van diepe droefheid 

of doodelijken angst, alles aangrijpt, wat met het 
voorwerp der smart in betrekking staat, en ge 

schikt is, om die smart te vermeerderen? Het 

is, als of de ziel telkens weder nieuw voedsel 

voor hare ontroering zoekt. Men verlieze maar, 

bij dit alles, niet uit het oog, dat het ééne zaak, 

één denkbeeld, één gevreesd onheil was , hetwelk 
de ziel des Heeren in Gethsemané bezig hield: _ 
zijn lijden en sterven, Dit was de spil, om wel- 

ke zich al zijne gedachten bewogen, het brand 
punt, waarvan geheel zijne ontroering uitging en 

in hetwelk zich, als ware het, geheel zijne ziet 

oploste. Wat zich aan die hoofdzaak gemakkelijk 
vasthechtte , werd in den kring der denkbeelden 

op= 
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opgenomen, en droeg weder het zijne bij, om 

de gemoedsbeweging te versterken. Zó’ bleef er 
eenheid ; zóó alleen kon de worstelstrijd die ont= 

zettende hoogte bereiken, welke ons door ce 
Evangelisten geschetst wordt. 

En wat was het dan nu, hetwelk wij rekenen _ 
mogen dat, betrekkelijk zijnen kruisdood, in de 

ziel van jezus zal zijn omgegaan? Zoo veel 
valt aanstonds in het oog, dat niet de dood op 
zichzelven zoozeer, als de dood, zoo als Hij 

denzelven voorzegd had en verwachtte, Hem die 
droefheid en angst berokkende. Voorzeker had 

ket sterven zelve ook voor ’s Heilands gevoel MM arne ek 

iets ontroerends en huiveringwekkends. Dit is 

der menschelijke natuur eigen; en jezus zou 
bebben moeten ophouden mensch te zijn, indien 

hij hiervan niets gevoeld had. Vooral heeft de 
verbreking van den aardschen tabernakel iets ijs= 

selijks, indien dezelve moet plaats hebben bij den 
gezonden, sterken, mensch, bij wien nog de be= 

werkruiging des ligchaams hare volle kracht bee 
zit, en bij wien dus het sterven niet is het gevolg 
eener voorafgaande verzwakking of verdooving, 

maar een rassche, onnatuurlijke, overgang uit het 
bloeijendste leven tot den nacht des doods. Doch 
bij jezus dood vereenigden zich meerdere din- 

gen, die denzelven verschrikkelijk maakten. 
Hij wist, met welken doop Hij gedoopt zou 

worden, en welken drinkbeker Hij drinken 

moest 
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moest (108). Zijn dood zou de kruisdood zijn, 

een allergewelddadigste, langzaam martelende, 

allerpijnlijkste dood, een dood, dien wij ons 

slechts levendig behoeven voor te stellen, om 

door ontroering en iĳzing te worden aangegrepen. 

Deze dood ging voorts gepaard met de aller- 

grootste schande. Hij zou met de misdadigers 

gerekend, en mer de uitvaagsels des menschdoms 

gelijk gesteld worden; en dat jezus hiervan een 

allerdiepst gevoel had, geeft niet allen PAULUS 

te kennen, wanneer hij zegt, dat de Heer de 

schande veracht heeft (109), maar zezus zelf 
doet het ons gevoelen, wanneer Hij de bendz 

dus toespreekt: „ds tegen eenen moordenaar zijt 

Gij uitgegaan met zwaarden en stokken (110) enz. 

„ Wijders zou de dood worden voorafgegaan en 
vergezeld door eene reeks der honendste bejege= 

ningen, mishandelingen, bespottringen en vergui- 

zingen ; de boosheid der hel zou over Hem losbar« 

sten; men zou juichen in zijnen val en Hem lagchen- 

de bespuwen, De wreede geeseling, het dragen 
der doornkroon , het slepen van zijn kruis, de bij- 

tendste en grievendste scherts over zijn schijnbaar 

teleurgesteld vertrouwen op God, en wat niet al ? 

vertegenwoordigde zich voor zijnen geest (111). 

En 

(108) Matth. XX: 22, 23. (109) Hebr. XII: a. 
(110) Matth. XXVI: ss, 

(111) Dat de gedachie aan de smart en schande van 
zijn 
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En dat alles moest Hij ondergaan, de Heilige" 

en Onschuldige , de grootste aller menschenvrien- 
den, de teedergevoelige jezus, de Weldoener 

van zijn volk, de Verlosser van het menschen= 
geslacht. Welk eene belooning voor zijne gadee 
looze, zich zelve opofferende, liefde ! Bestaat er 
voor den menschenvriend, die zich aan het wel= 

zijn van zijn volk geheel heeft toegewijd, geene | 
bitterder smart, dan die van zijne goede bedoe 

lingen miskend te zien , en daarvan het slagvoffer 
te worden: wat moet men dan zeggen van dat 
opzettelijk en halsstarrig ongeloof, van die lage, 

gewetenlooze, boosheid, van die moedwillige 
verblindheid en snoode ondankbaarheid, welke de 

Heer wist, dat Hem den wreedsten dood zouden 

berokkenen? Welke bicterheid moest de kruis» 

dood, in dat licht beschouwd , voor zijne edele 
ziel niet inhebben! Bestond er immer een wel+ 
doener van het menschdom , met Hem te verge= 
lijken? Klopte er immer een hart, geschikt als 

het zijne, om de smart der miskenning in hare 
diepste diepte te gevoelen? Men bedenke dit 
alles, en de duisterheid van het gebeurde in Geth- 
semané zal meer en meer opklaren. Was jezus 

niet 

zijn laatste lijden, bij den Heer vooral levendig was, 

en Hem diep griefde, blijkt zelfs uit de trekken , waate 

mede Hij hetzelve aangekondigd had, A4attA, XX: 18, 19» 

Luce IX: 22e 
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niet mensch, naar ziel en ligchaam beide, en 
wel voorzien van een rein, teeder gevoel , van 
een ligt aandoenlijk hart, van eene zachtaardige 

‚ inborst, van een fijn bewerktuigd zenuwgestel ? 
Was geheel zijn wezen niet liefde? Men moest 

zelf zoo rein, edel, gevoelig , liefderijk en groot- 

moedig zijn, als de Heer geweest is, om zij- 

nen afschrik van den kruisdood regt te kunnen be- 

seffen. 
Doch, dit is nog niet alles. De Heer kon 

‚_zick zijn lijden en sterven niet vertegenwoordigen, 

dan tevens in verband met de reden, waarom , en 

met het oogmerk, waartoe, zulks geschieden 
moest, Hij zou zijne ziel geven tot een rant- 
soen voor velen 11e). Hij was het Lam Gods, 
hetwelk de zonde der wereld zou wegnemen (113). 
Hij moest verhoogd worden, gelijk de slang in 

de woestijn verhoogd was, opdat een iegelijk, 
die in Hem geloofde, niet verderven, maar het 
eeuwige leven hebben zou (114). Toen Hij het 
H. Avondmaal instelde, en het brood zijn Zig 

chaam en den wijn zijn bloed noemde, hetwelk 
verbroken en vergoten zou worden tot vergeving 
van zonden ; toen stelde Hij zich, buiten twijfel, 

zijnen dood voor, als veroorzaakt door, en nood- 

zakelijk wegens de zonde. En wie zal ons nu 

Zege 

Cara) Matth. XX: 28, (113) Joan. I: 29. 
(114) Joan, Ill: 14, 15. 
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zeggen; hoe zwaar dit denkbeeld vooral , zoo ons « 

afscheidelijk van zijnen dood, ja, het wezen en 

de ziel van zijnen dood, bij onzen Heer wegen — 

moest? Hoe rein was zijne liefde tot God; hoe 

afkeerig was zijne ziel van de zonde: hoe bitter 
moest Hem de; op zichzelven zoo ontzettende, 
kruisdood worden, omdat hij gevolg en vruche 
der zonde was! Hoe afschuwelijk moest in zijn 

oog de kruispaal zijn, als moetende geplant wor= 
den wegens den afval der wereld van God! Hier, — 
hier vooral moesten wij de heiligheid van jezus 
bezitten, om de iĳsselijkheid te beseffen, welke 

voor Hem in den kruisdood gelegen was. De 

Apostelen geven er eenen wenk van, wanneer 

zij, met zoo veel nadruk, doen uitkomen, dat 

de Heer, die voor ons geleden heeft „ zelf on» 

schuldig, regtvaardig, heilig en zonder zonde 
was. Hierin straalde vooral zijne liefde doors. 

maar die liefde was te grooter, naar mate zijne 

heilige natuur van den dood, als bezoldiging der » 
zonde, meer moest terug beven (115). 

Neemt men nu dit alles zamen; en voegt men 
hierbij , wat er reeds voorafgegaan was, eer de 

Heie 

Cars) Verg. S. 2. van dit Hoofdstuk, Zou hiervan ook 
in de benaming van droefheid, waarvan de Heer zelf en „ 

in navolging daarvan, de Evangelisten zich bedienen, om 

’s Heilands gewaarwoording in Gethsemané uit te druke 

ken, eene zijdelingsche aanwijzing gelegen zijn? — Men 

zie dit punt verder uitgebreid in de volgende $, 

Lj 



JEZUS is GETHSEMANÉ, 145 

Heiland den hof betrad, en welke diepe schok- 
ken en ontroeringen zijne ziel reeds ondergaan 
had; dan kan het ons niet verwonderen, dat Hij, 

zich zijnen kruisdood in al deszelfs ijsselijkheid 

voorstellende , al dieper en dieper in angst en 
droefheid wegzonk. Al zijne gedachten, toch, 
zijn op één punt gevestigd: op den drinkbeker, 

die Hem verbeidde. Hoe meer Hij daarop peinst, 
des te akeliger schrikbeelden bestormen zijne ziels 
Voor iets anders, dan voor den drinkbeker , heeft 

Hij zin noch gevoel. De vreeze des doods heeft 
„Hem geheel bevangen, en een ondoordringbare 

nacht overschaduwt en omringt Hem. Zijne ver- 
„beelding waart op een duister tafereel rond, waare 

van elk bijzonder gedeelte bijdraagt, om zijne 

ontroering te versterken. De kruisdood is her 
voorwerp, de oorzaak en het middelpunt zijner 
vrees; maar hoe vele naauwverwante voorstelline 

gen bieden zich Hem van zelve aan, en dringen 
zich aan zijnen geest op, die, uit haren aard, 
moeten medewerken, om die vrees te onder- 
steunen! Wat Hem zou kunnen vertroosten of 
bemoedigen, wordt, door het geweld der aan- 

doeningen, uit zijne ziel verdrongen. Hij werpt 

zich neder in het stof; het zweet dringt naar bui- 
ten en vloeit, als groote droppelen bloeds, op 
de aarde. Hij bidt: Vader, indien het moge- 
lijk is, laat dezen drinkbeker van mij voorbij- 
gaan! — en niet, dân na een vurig gebed er 

5 eef 
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eene bijzondere goddelijke ondersteuning, heldert 
de nacht voor het oog zijner ziel weder op ; aan- 

gename en streelende beelden dringen weder op 

den voorgrond; zijn geloof wordt weder meer 
een zien en aanschouwen , en herneemt alzoo ook 

weder deszelfs bemoedigende en vertroostende 

kracht. De inwendige rust herstelt ook weder 
het geschokte ligchaam ; siddering en angstzweet 
wijken; zijne bedaardheid en kloekmoedigheid 
keeren ten volle terug, en nu geeft Hij zich aan 
zijne vijanden over met de woorden op de lippen: 
den drinkbeker, welken mij de Vader wr 
heeft, zal ik dien niet drinken (116)? 

Dus 

(116) Men vergelijke hier FLATT, Magazin für Chr. 
Dogmatik u. Moral. St. 15. S. 174» 175e en denzelfden 

in BENGEL’s Archiv für Theologie ue ihre neueste Litea 
ratur, B.I. S. 30, 31, Dat de geleerde man echter in 

de woorden: Laat dezen drinkbeker van mij voorbijgaan, 

eene zwakheid ziet, welke de Heer, als verschrikt over 

zich zelven, weder zou hebben willen herroepen , door 

er bij te voegen: doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij 

wilt, dit kunnen wij niet toestemmen. Het is ééne en 

dezelfde gemoedsgesteldheid, welke de Heer biddende 

uitdrukt, Dit zegt MARCUS uitdrukkelijk , wanneer hij 

den inhoud van jezus gebed dus opgeeft: Hij bad, dat, 

indien het mogelijk ware, die ure van Hem voorbijginge 
Ook straalt nog zelfs in de tweede bede, ofschoon veel 

rustiger en kalmer, eenigermate de wensch door, om, 
zoo mogelijk, ontslagen te worden, Eris nergens eenig 

spoor van zoodanige vermanning van zich zelven gedu= 

rende het gebed, te vinden; en dat deze opvatting overie 
gens 
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Dus stellen wij ons de toedragt der ontroes 
rende gebeurtenis voor. Wij hebben bij de ont- 
wikkeling onzer meening, ook hier en daar een 
woord; tot staving van dezelve tusschengevoegds 
Doch het gewigt der zaak vordert een meer op- 

zettelijk betoog. 

Ss 4 

Betoog van hetzelve, 

1.) Uit jezus geaardheid, karakter én 
bestemming. 

Jezus was de Zoon van God, maar ook tes 
vens de Zoon des menschen, die als mensch one 

der menschen leefde, leerde, leed en stierf, Het 

is zoo: het denkbeeld, dat Hij niet in waarheid ; 

maar slechts in schijn mensch geweest is, had 
zich reeds vroeg in de Christelijke Gemeente vers 
spreid; doch dit was niet anders, dan het uit- 

werksel van onverstand en bijgeloof, waartegen 
de Apostelen en bijzonder JoANNEs, als lijn- 
‘regt strijdig met de waarheid, zoozeer ijverden , 
dat zulk voorgeven regtstreeks aan den geest des 
Antichrists werd toegeschreven (117). Men achte 

de. 

gens, indien in de afbidding van zijnen dood iets ten na- 
deele van yezus gelegen ware, niet. strekken kon om 
zijne eer te redden, zal ieder gereedelijk toestemmen, 

(117) 1 Joan, IV: 13, vergel. H‚ It 13e Om dee 
„Ka ze 
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deze herinnering niet overbodig. Ook heden ten 

dage maakt men zich aan deze dwaling eenigerma« 

te schuldig, wanneer men den Heiland wel ééne 
€n andere hoedanigheid der menschelijke natuur 

toekennen wil, doch Hem niet aanmerkt als ge 

heel mensch , naar ligchaam en ziel , hoewel zon- 

der zonde. Zoo doende mist men het ware stand- 

punt, van hetwelk de Heer, in zijn gansche le- 
ven en lijden, moet beschouwd worden; al wat 

Hij deed en lèed vertoont zich in een verkeerd, 

Hem weinig vereerend, licht; zijne gehoorzaam 
heid en onderwerping verliest alle zedelijke waar 
de, en men verstrikt zich in onoplosbare moeije= 

lijkheden en raadsels. Niet te vergeefs zien wij 

Hem dan ook, aan de hand der geschiedenis, als 
behoeftig en hulpeloos wicht geboren worden; 
en zich, gelijk elk ander kind, allengs naar lig- 
chaam en ziel ontwikkelen. Opwassende naar 

het ligchaam, nam Hij ook, naar den geest, toe 

in wijsheid en genade bij God en de menschen 

(118). Mij heeft zich vernietigd en de gestal. 

tenis eens dienstknechts aangenomen (119), en 
Hij is zijnen broederen gelijk geworden in all 
dingen (120). Klaardere en sterkere aanwijzin= 

ze dwaling te keer te gran, doet de Apostel ook, in den 

ingang van zijn Evangelie, de menschwording van den 

Zoon Gods bijzonder uitkomen, 
(218) Luc, IIe 51, 52, Cr19N Filipp. IL: 7e 

(a2o) Hebr. II: 17. 
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gen konden ons niet gegeven worden, om ons te 

doen opmerken, dat wij jezus als mensch re 
beschouwen hebben, alle behoeften, neigingen 

en hoedanigheden der menschelijke natuur met 

óns deelende, — doch zonder zonde. 

Hij was alzoo naar het ligchaam mensch. Als 
zoodanig groeide Hij op va kind tot knaap, van 
knaap tot jongeling, van jongeling tot man. Hij 
verrigtte, met jozer, ligchamelijken arbeid, 
Uitwendig onderscheidde Hij zich door niets hoe- 
genaamd van elk ander mensch, en algemeen zag 
men in Hem den Zoon des timmermans. Zelfs 
zijne broeders, die Hem zeer van nabij kenden, 

bespeurden niets buitengewoons in Hem, en ge. 

loofden daarom ook niet aan zijne hoogere zen. 
ding. De bewerktuiging zijns ligchaams moge 
fijn, teeder en zonder gebreken geweest zijn; zij 

was echter eene menschelijke, en daardoor juist 
te meer voor sterke indrukken en hevige aandoe: 

ningen vatbaar. Hij had behoefte, gelijk ieder 
mensch, aan spijs, drank, slaap en dergelijke. 
Hij was vatbaar voor vermoeijenis, gelijk voor 
smarten en lijden ; en menschelijker kon Hij ons 

niet worden afgeschetst, dan wij Hem in Gethse- 
mané aanschouwen, waar Hij, als een worm, in 

het stof gebogen ligt, en het angstzweet langs 
zijn aangezigt en leden op de aarde druipt. 

Niet minder was Hij ook mensch naar de ziel. 

‚Aandoeningen „ gemoedsbewegingen, neigingen 

K 5 en 
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en begeerten, welke aan de menschelijke natuur 
eigen zijn en het karakter derzelve uitmaken , wa= 

ren ook bij Hem te vinden. In het gevoel zijner 
menschelijke zwakheid had Hij ook behoefte aan 
sterkte en ondersteuning van boven, en daarom 

zonderde Hij zich dan ook dikwerf af tot het 
eenzaam en stil gebed; gelijk Hij den Vader 
dankte voor zijne verhooring en voor den zegen, 

dien Hij uitwerkte. Hij was vatbaar voor blijd» 

schap (rai), gelijk voor droefheid (199) en _ 
verontwaardiging (123). Onder de veelvuldige — 
teleurstellingen en droefenissen zijns levens zocht — 
Bij wel eens verkwikking en troost in de armen 
der vriendschap. Wat Hij zag en ondervond, 

maakte zijn gevoel even zeer gaande, als dat van 
elk mensch, en in gelijke mate waren ook zijne 
gemoedsaandoeningen van zijne voorstellingen en 
overdenkingen, mitsgaders van hetgeen zijne vere 
beeldingskracht bezig hield, afhankelijk. Zelfs 
moet Hem eene meer dan gewone teedergevoelig- 
heid en aandoenlijkheid toegeschreven worden 3 

en wat in zijn binnenste omging, dat teekende 
zich, met de sterkste trekken, in oog, gelaat, 
spraak, houding en gebaren af. Bij het zien van — 
eenen ongelukkige werd Hij innerlijk met ont- 

ferming bewogen (124). Zelfs drukt zich wel 
eens, 

Cra:) Lue. X: or. (122) Joan, XI: 35e 
(223) Adatth, XXIII: 1519. (124) Luce Vil: 13e 
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eens de innigheid en sterkte van zijn gevoel door 

tranen uit, zoo als bij het graf van LAZARUS 

C:25) en bij zijnen plegtigen intogt in Jeruza- 
lem (126). Daarenboven moest de weg, wel- 
ken God met Hem hield, tot zijne oefening en 
volmaking strekken. Mij moest in alles verzocht 
en door lijden geheiligd worden (127). Door 

het lijden moest Hij, ofschoon de Zoon Gods 
zijnde , gehoorzaamheid leeren (128). Eigen 
leed en smarten moesten Hem vormen zot eenen 

barmhartigen Hoogepriester, die medelijden kan 

hebben met degenen, die verzocht worden (129). 

Ja, zijne gehoorzaamheid en onderwerping aan 

God moest niet alleen de weg zijn, langs welken 
Hij tor zijne heerlijkheid inging (130), maar 

ook het middel, waardoor Hij tot die heerlijkheid 

moest worden toebereid, en de grond, waarop 

Hij zou worden waardig gekeurd, om verheven 

te worden aan de regierhand Gods tot Hoofd en 
Heer boven alle dingen (131). 

Voegt men dit nu zamen, hoe is het dan mo- 

gelijk, dat men jezus ontroering en angst bij 
het vooruitzigt van zijn ontzettend lijden en ster- 
ven, hetwelk Hem tot in de geringste bijzon- 

der- 

(125) Joan, XI: 35, (126) Lue, XIX: ar. 
(127) Hebr, Il: ro, III: 15. (128) Hebr. V: 8. 
(129) Hebre 11: 18, Ill: 15. (130) Luc, XXIV: 26, 
(131) Filippe II: 611. Hebr. XII: a, 

K 4 
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derheden toe bekend was, onnatuurlijk, vreemd 
en raadselachtig vinden kan? Zou Hij niet zijne 
geheele menschelijke natuur hebben moeten afe 

leggen en verloochenen, zou Hij niet dán eerst 
een onoplosbaar raadsel voor ons zijn, indien Hij, 
met betrekking tot zijnen kruisdood alleen, het 
toppunt van alle lijden, geene aandoeningen, gee« 

ne allersterkste aandoeningen, had laten blijken? 
En, hoe zou dan in het lijden, hetwelk Hem 
wachtte en trof, eéne kracht tot oefening en hei- 
liging voor Hem zijn gelegen geweest, indien 
het voor Hem geen lijden geweest ware? Hoe 
kon Hij aan zijne Apostelen dan zijnen kruisdood 
doen voorkomen als het hoogste en treffendste 

blijk zijner gadelooze liefde? Vader, — dus had 

Hij dien eigen avond getuigd — Wader, ik heb 
voleindisd het werk, dat Gij mij gegeven hebt 
om te doen (132). Maar aan dic werk moest 

nog de króon worden opgezet. De kruisdood 
was de laatste, maar ook verreweg de bitterste 
teug uit den drinkbeker, welken Hem de Vader 

op de hand gezet had. Nog moest zijne gehoor 
zaamheid en onderwerping de vuurproef doore 
staan: — wat wonder, dat zijne ontroering, bij 

het vooruitzigt hiervan, tot eene hoogte steeg; 
welke zij te voren nooit beklommen had? 

Hierbij vergete men echter ook niet, de hei- 
lig: 

(132) Joan. XVII: 4. 
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ligheid zijner natuur in aanmerking te nemen. 
Zijn kruislijden was het gevolg, de vrucht, het 

uiewerksel van de zonde; op den prijs zijns bloeds 

zou hem de behoudenis der wereld te staan ko- 

men. War afschuwelijk kwaad moest dan in zijn 

oog de zonde zijn, die zijnen kruisdood vereischte, 

om te kunnen worden weggenomen ! Hoe moest 

de vloek der Wet zijne ziel treffen en schok- 
ken, die zoo geheel rein en aan God en zijnen 
wil zoo innig verkleefd was! Zag Hij hoog op, 
en moest Hij hoog opzien tegen zijn lijden, als 

zoodanig; hoe moest dan al, wat in Hem was, 

aandruischen tegen en terugbeven voor dat lijden , 
in zoo ver hetzelve de bezoldiging van en een 

offer voor de zonde was! Is eenig te vreezen 
onheil, op zich zelf, verschrikkelijk; het zal voor 

den onschuldige nog veel verschrikkelijker en 
moeijelijker te verduren zijn, naar mate hetzelve 

meer het karakter heeft van gevolg der snoodheid 
en goddeloosheid van anderen, voor welke hij 
boeten moet,en naar mate hij zelf inniger afkeer 
heeft van het kwaad, hetwelk dat onheil over 

hem brengen zal. Het is zoo: zijne onschuld 
kon en moest onzen Heer, op hare beurt, ook 

weder sterken en bemoedigen ; doch zijn dood was 
en bleef eene bezoldiging der zonde. Door haar 

“was de eer van zijnen Vader, die Hem her dier- 
baarste was, grovelijk geschonden ; door haar was 
de teedere liefdeband tusschen God en de wereld , 

K 5 door 
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door zijnen Vader zelven gelegd, verscheurd 3 
door haar was het menschdom van deszelfs bee 

stemming vervreemd, van God en den hemel ver= 

vallen, en eene prooi geworden van verderf en 
ondergang. Nu moest Hij zelf, de Heilige, die 
geene zonde gekend heeft, tot zonde voor ons ges 
maakt, d. i als zondaar voor ons behandeld 

worden, opdat wij zouden worden regtvaardig= 
heid Gods in Hem (133). Hij moest voor ons 
de bittere vrucht der zonde, den dood, ja den 
kruisdood, smaken. Is het niet natuurlijk, dat 

dit licht, waarin de Heer zijnen kruisdood steeds — 

beschouwd had en ook in Gethsemané beschou- 

wen moest, Hem denzelven veel vreesselijker en 

ijsselijker zal gemaakt hebben, dan hij anders op 
zich zelf voor Hem zou geweest zijn? Men zege 
ge niet, dat de, voor Hem en het menschdom, 

zoo hoogst zalige uitwerkselen van zijnen dood 
Fem ook, integendeel, weder vertroosten moes- 
ten, Had Hij, weinige dagen te voren, opzet» 

telijk betuigd: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, 
indien het tarwegraan în de aarde niet valt en 
sterft , zoo blijft hetzelve alleen ; maar indien het 
sterft, 200 brengt het veel vrucht voort 234)» 

en desnicttemin hierop, in denzelfden adem, de 

verzuchting laten volgen: Au ós mijne ziel oute 

roerd 

(133) £ Cor. V: are (134) Joan. XII: 24e 
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voerd (135); hoe gering moest dan de invloed 

van zoodanige voorstellingen op zijne gemoeds- 

stemming in Gethsemané zijn, waar zijn hart voor. 

alle voortroosting gesloten was, en alleen voor 

smart en droef heid open stond! 

S 5: 

a.) Uit vroegere sporen zijner ontroering 
bij de gedachte aan zijnen dood. 

Jezus ontroering bij het vooruitzigt van zij- 

nen kruisdood heeft in Gethsemané den hoogsten 
top bereikt; doch dezelve was Hem ook te vo- 

ren niet vreemd geweest.- Integendeel levert de 
Evangelische geschiedenis onmiskenbare sporen 
op, dat Hij ook reeds vroeger mert diepe aandoe- 
ning aan zijn lijden en sterven dacht, en wij bes 

speuren duidelijk, dat de gedachte daaraan Hem 
meer en meer bezig houdt en dieper en dieper 
treft, naar mate het ontzettend tijdsgewricht meer 

en meer nadert, 

Met groote bedaardheid en kalmte sprak Hij er 
van in den eersten tijd zijner omwandeling en ge- 

durende den loop van zijn meer openbaar en be- 

drijvig leven. Men zie slechts Joan. II: 19, or. 
II: 14, 15. VI: 51, zo. VIII: 28, Matth. 

IX: 

(135) Joan, XII: 27, 
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IX: 15. XII: 39,40. XVI: ar. XVII: 9, 12,7 
Allengs echter worden zijne voorzeggingen be< 
paalder en duidelijker, en naar die mate worden’ 
zij ook door Hem zelven met meerderen nadruk 
en gevoel voorgedragen, Reeds beginnen zij bij’ 

de Apostelen meerder nadenken, en, dien ten 

gevolge, droefheid en vrees te verwekken, waar= 

wit men mag besluiten, dat deze zelfde aandoe. 

ningen ook bij jezus eenigermate zigtbaar zul- 
Jen geweest zijn, Matth. XVII: go, 93. verg. 
met Marc. IX: 31, 32. en Luc. IX: 44, 45e 

Vooral is het bij het laatste opgaan naar Jeruza= 

Jem, dat zich eene veel sterkere aandoening, dan 

immer te voren, bij Hem zelven zoowel, als bij 

zijne Apostelen openbaart, Matth, XX:17 — 19, 

22, 93. verg. met Marc. X: 32 — 34» 38 — 40. 

en Luc. XVIII: 31 —33. De Apostelen worden 

hier gezegd verbaasd en bevreesd te zijn ge. 

weest (136); terwijl de ontroering, welke Jezus 

daarbij gevoelde, niet alleen af te leiden is uit de 

wijze, hoe Hij van zijnen dood sprak (Hij noemt 
denzelven eenen drinkbeker, dien Hij drinken 

Zou, en eenen doop, waarmede Hij moest ge- 
doopt 

(136) Klaarblijkelijk schetst marcus hier (H. X: 32.) 

de uitwerking, welke de onmiddellijk daarop gevolgde 

voorzeeging op de Apostelen maakte, en welke hij, of- 

schaon flaruwer, echter op gelijksoortige wijze beschrijft 

CèbeuBeövro wad EDeBeüvro), als JEZUS zieleangst in 
Geiksemané (ú,Earo êxjapBeïobas gaì àÒngoveiv)e 
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doopt worden), maar ook uitdrukkelijk door 

Lucas beschreven wordt, Hoofdst XII: 49, 503 

welke plaars ongetwijfeld tor dit redeverband be= 

hoort (137). Volgens dezen Geschiedschrijver 

betuigt de Zaligmaker, doelende op zijne leer en 

derzelver gevolgen, gekomen te zijn, om een 

vuur op de aarde te werpen, en hoe wenschte 

Hij, dat het alreeds brandde! d.ì dat her ge- 
volg zijner komst op aarde werkelijk reeds zigte 

baar en alzoo hetgeen Hij nog lijden moest, 

doorgestaan ware. Nog sterker is de bewoor- 

ding: Je moet met eenen doop gedoopt worden; 
en hoe worde ik geperst, tot dat het volbrast 

zij! Deze uitdrukking vertegenwoordigt ons le- 

vendig hetgeen toen reeds, bij de gedachte aan 

zijnen kruisdood, in zijn binnenste omging. Het 
is een angstig gevoel , beklemdheid en benaauwd- 

heiden ‚ mag ik het zoo noemen ? zekere gejaagd- 

heid, waarvan Hij verklaart vervuld te zijn. Hoe 
na grenst deze gemoedsaandoening reeds aan die, 

welke Hem in Gethsemané heeft aangegrepen! 

Niet minder duideli k doet de Heer zijne ontroe- 

ring over zijn nabijzijnd lijden kennen, wanneer 

Hij, weinige dagen later, in antwoord op de 

aan- 

(137) Vid. viNkE, Spece herme-theol,, quo Vaticina- 

Ziones JESU CURISTI de perpesstonibus suis, morte et 

in vitam reditu, illustrantur et vindicantur, Traj. ad 

Rhen. 1818. p. 96. seqg. 
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aanvrage van sommige Grieken, welke Hem 

wenschten te spreken, openlijk verklaart: ZV ós 

mijne ziel ontroerd! Joan. XII: 27. Dat Hij 
echter hier bijvoegt: Wat zal ik zeggen: Vader! 
verlos mij uit deze ure? Maar hiertoe ben ik în 
deze ure gekomen. Vader, verheerlijk uwen 
naam! dit duidt, wel is waar, eene meerdere 
heerschappij over zijne ontroering aan, dan Hij 
daarna in Gethsemané liet blijken, doch eene 

heerschappij tevens, die zich uit de omstandighe= 
den, onder welke gemelde ontboezeming plaats 
had, zoo geheel verschillende van die, onder 

welke Hij in Gethsemané leed, gemakkelijk laat 
verklaren. 

Na zoo vele proeven van ’s Heilands meer en 
meer toenemende ontroering bij de gedachte aan 

zijnen kruisdood , hoedanige ook de laatste avond 
nog onderscheidene, hoewel meer ingewikkeld; 

opleverde, kan het gebeurde in Gethsemané niet 

meer geheel eenig en buitengewoon. genoemd 
worden (138). Wat Hem hier trof, was al= 
lengs voorbereid, en kon en mogt eenigermate 
verwacht worden ; want dat deze ontroering juist 
in Gethsemané ten hoogsten top steeg, ook hier= 

van zijn voldoende redenen te vinden, 
s. 6. 

(238) Men vergelijke PLANK, Geschichte des Chris 

tenthums in der Periode seiner ersten Einführung in die 
Welt durchyesuM und die Apostel, B.L, S. 231. fa 
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S. 6 

3.) Uit den tijd en de plaats van dit lijden. 

Men verplaatse zich in den geest naar Geth= 

semané! jezus dagwerk, waarvan de gesprek= 

ken met zijne Apostelen op dien avond nog een 

aanmerkelijk deel hadden uitgemaakt, was au ten 

einde geloopen (139), ende weinige, Hem nog 

overige, oogenblikken kon en mogt Hij voor zich 
zelven besteden. Welk eene ernstige, plegtige 

ure, waarin Hij zich thans bevond! Zij maakte 

de scheiding tusschen zijn werkzaam leven en 

zijaen, in smaad en smarten alle denkbeeld te bo= 

vengaanden, dood. Nu naderde het ontzettend 
tijdsgewricht, hetwelk Hij reeds lang met hui- 

vering had te gemoet gezien, met rassche schre- 
den, of liever, de ure was nu gekomen! Nog 
weinige oogenblikken waren Hem overig, die 

Hij in stilte en biddende kon doorbrengen, en 

de doop, waarmede Hij gedoopt moest worden, 

nam eenen aanvang. Kon zulk een oogenblik op 

de ziel van jezus zonder uitwerking blijven ? 

Daarenboven, hoe was zijn gemoed reeds tot de 
sterkste ontroering voorbereid! De geheele avond 
was op de aandoenlijkste wijze doorgebragt. Van 

al de gehoudene gesprekken zoowel , als van de in- 

stel. 

(139) Joan. XVII: 4. 
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stelling des H. Avondmaals had zijn lijden en stere 
ven het keer-en middelpunt uitgemaakt. Nog op 
weg naar Gethsemané was zijn gemoed hiervan 

vervuld. Al zijne Apostelen, de hoop en steun 

zijner zaak, zouden aan Hem geërgerd en vere 
strooid worden als schapen zonder Herder. Pes 

Trus zou Hem driemaal verloochenen, Kon het 

wel anders, of dit alles moest aan zijne ziel eene 

zwaarmoedige, droefgeestige en sombere stem 
ming geven? In die gemoedsgesteldheid betreedt 
Hij nu de stille , boomrijke , landhoeve, welker 

huiveringwekkende schaduwen, doormengd van 
het schijnsel der maan, zijne reeds zoo diep ge= 

schokte ziel nog sterker treffen en inniger roeren 
moesten. Zijn geest kon zich thans op geene 

andere voorwerpen, dan op zijn lijden en stere 

ven, vestigen. Zijne verbeelding maalt Hem den 
kruisdood met de akeligste verwen af. Was Hij 
te voren reeds, bij de gedachte aan denzelven, 

zoo diep ontroerd, toen Hij nog in het bedrijs 
vige leven verkeerde of met zijne Discipelen in 
gesprekken gewikkeld was, waardoor zijne gee 
dachten op veelvuldige wijzen werden afgeleid; 
wat moest het dan zijn in de ernstige, plegtige, 
en beslissende ure in Gethsemané! Moesten Hem 

nu niet de schrikbeelden van dien eigen nacht en 

van den volgenden dag bestormen? Wat niet al 
akelige en ontzettende tooneelen moesten zich 

hier voor zijnen rn plaatsen! Hoe innig en 
diep 
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diep zal Hij nx vooral de bitterheid van den kruis- 

dood, als vrucht van de zonde der wereld en als 

noodzakelijk offer te harer verzoening met God; 
gevoeld hebben , daar Hij zich Zier toch zijne be= 
trekking en bestemming, als het Lam Gods, met 
de meest mogelijke levendigheid zal hebben ver- 

tegenwoordigd! Nog ééne sehrede slechts is er 
tusschen Hem en den dood, De laatste bitterste 
teug uit den drinkbeker moet zóó zóó gedronken; 
de dure prijs tot verlossing van een afvallig men. 
schengeslacht moet zóó zóó betaald worden. 
Men late aan de verbeelding een oogenblik de 

vrijen loop, én mên hóude daarbij in het oog, 

wie jezus was; dan zal men er iets van beseffen; 
wat Hem in Gethsemané met dien stikduisteren 
nacht omgaf, wat Hem daar nederdrukte in het 
stof en met angstzweet bedekte, Ware Hij dáár 
kalm gebleven, of ware zelfs zijfe ontroering dáár 
niet tot veel hoogeren graad, dan immer te voren; 

geklommen; dit eerst zou onverklaarbaar zijn. If 
die droef heid en benaauwdheid, welke Hem dáár 

vervulden , herkennen wij Het weder als den ge- 
voeligen, ligt aandoenlijken en voor de innigste 

zielesmart vatbaren, heiligen, jezus, vân wien 
wij immers niet verwachten kónden, dat Hij zijne 
lijdensbaan koud en ongevoelig zou binnentreden, 
Wat wij hier niet uitdrukkelijk genoemd hebben; 
vùlle de verbeelding des lezers aan. 

EL S. 7 
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5. 7 

4.) Uit de getuigenis der Heilige Schrift zelve, 

__ Wart door het aangemerkte, naar het ons voor- 
komt, tot eenen hoogen graad vaù waarschijne 
lijkheid gebragt is, zal, onzes bedunkens, on- 
twijfelbare zekerheid worden, wanneer wij nù 
het verhaal der Evangelisten zelve inzien. 

_ Jezus bidt, dat zijn hemelsche Vader dezen _ 
drinkbeker van Hem mogt wegnemen; d.i. gelijk 
wij boven aangetoond hebben (140), dat God — 
Hem, zoo mogelijk , van zijn bitter en smadelijk — 

lijden en sterven verschoonen mogt. Dat bide 
Bij tot driemalen toe, ofschoon met zigtbaar toes 

nemende kalmte, Zijne ziel is dus geheel van de 
gedachte aan dit lijden en sterven doortrokken 
dit maakt het eenig onderwerp zijner gebeden uit. — 
Al wat in Hem is, gedachte, verbeelding, ge= 

voel, bepaalt zich tot en beweegt zich om ééne — 
enkele zaak, den drinkbeker, Dezen bidt Hij af, 
knielende of zich wentelende in het stof, terwijl 
het klamme doodzweet zijn gelaat bedekt. Kan 
men nu nog vragen, wat Hem zoo zeer bedroefe 
de en beangstigde? Voorzeker niets anders, dan 
juist deze drinkbeker. Wanneer een wisse en af= 
grijselijke dood mij bedreigt, en ik roep, onder 

angst- 

(140) Hoofdst. Il, S. 3e 
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angst- en doodzweet; tot God om uitredding en 
verlossing; dan is-toch wel niets anders, dan 
juist deze wisse en afgrijselijke dood de oorzaak 
van mijn angstgeschrei. Dit is zoo duidelijk s 
dat wij hierbij niet langer behoeven stil te staan. 
Mij dunkt, dat ieder onbevooroordeelde, die de 
Evangeliën voor de eerste niaal las; er die irt 
zien moest; en het schijnt, dat alleen de vrees ; 

dat hierdoor aân jrZus waardigheid en karakter 

mogt worden te kort gedaar, naar andere rede- 

nen heeft doen omzien, 
Er is nog een tweede; dóch meer zijdelingsch; 

bewijs voor onze stelling in het verhaal zelve op- 
gesloten. Wanneer de Zaligmaker cot zijne Apos- 
telen zegt: Waakt én bidt, opdát gij niet in 
verzoeking komt : de geest is wel gewillig, maar 
het vleesch is zwak; dan ontleent Hij klaarblijke- 
lijk deze vermaning uit zijnen eigenen toestands 
Hij wil dan, dat zijne Apostelen; gelijk Hij, zul- 
len waken en bidden; en wel met dit bepaalde 
doel , opdat zij niet in verzoeking mogten komen; 
of liever, opdat zij itt de vefrzoekingen , waarin 

zij zouden gebragt worden; frict bezwijken mog- 
ten. Geeft de Heer daardoor niet te kennen, dat 

Hij zelf thans in eene zware en moeijelijke ver- 
zoeking verkeert? Eft waarin bestaat dezelve ? 
Daarin, dat zijn vleesch zich aankant tegen zijs 
nen geest, dat zijne zinnelijke natuur huivert eri 
terugbeeft voor den kruisdood, dien de geest 

La nog= 
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nogtans als betamelijk , nuttig en noodig erkent 3 

en willens is door te staan. Dit terugbeven 

van het menschelijk gevoel voor smaad, smart 

en dood veroorzaakte Hem die hooggaande bee 

naauwdheid, en perste Hem het doodzweet uit, 

Hoe moest Hij waken, bidden en strijden, om 

zijn vleesch te doen instemmen met zijnen geest, 
d. i, om zijn menschelijk, voor lief en leed zoo 
vatbaar en diep gevoelig, hart zich tedoen ondere 
werpen aan Gods plan en zijne eigene keus, en 

om dat hart te doen medewerken tot eene vol- 

vaardige, bereidwillige en getrouwe uitvoering 
van den wil van God, 

Hierbij voege men nu eindelijk nog de merk- 
waardige getuigenis, ebr. V: 7, 8. Te de- 

zer plaats, toch, wordt uitdrukkelijk verklaard, 
dat de Heer, iz de dagen zijns vleesches , met 

sterke roeping en tranen, gebeden en smeekin= 
gen geofferd heeft tot DEN GEEN, DIE HEM 
UIT DEN DOOD VERLOSSEN KON, Waar- 
toe deze omschrijving van God, indien zij niet 

strekt, om ons te leeren, dat het de verlossing 

uit den dood, en niets anders geweest is, welke 

bij die gebeden en smeekingen , de Heer bedoelde? 
Het was de vrees, welke Hem, onder het ang- 
stigst klaaggeschrei en onder het storten van tras 
nen tot God deed roepen, en van welke Hij ook, 

ten blijke van verhooring, met der daad onthe» 

ven is3 zijn gebed was gerigt tot dien God, ig 
wiens 
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wiens magt het stond, Hem van den dood te ver- 
lossen: kan er klaarder aanwijzing bestaan, dat 

de Heiland om verlossing van den dood, en om 
niets anders, gebeden heeft, en dat dit gebed 

Hem door de vreeze des doods, en door niecs 
anders, is ingegeven? Zoo vinden wij dan tus- 
schen deze Apostolische getuigenis en het verhaal 

der Evangelisten, te dien aanzien, de volkomen- 

ste overeenstemming. 

VIERDE HOOFDSTUK, 

OPLOSSING VAN BEDENKINGEN EN VER 

DEDIGING VAN ’S HEILANDS HO O- 

GE WAARDIGHEID EN ONBE- 

VLEKT KARAKTER. 

S. EL 

Plans 

Noe wacht ons de belangrijke taak, dat wij ons 
gevoelen , zoo als wij hetzelve hier boven ont- 

wikkeld, en, naar het ons toeschijnt , met genoeg- 

zame bewijzen gestaafd hebben, tegen zoodanige 

bedenkingen, als daartegen zouden kunnen wor- 
L 5 den 



166 J.C. RIEHM, zer LIJDEN van 

den ingebragt, verdedigen, en bijzonder, dat wij 

aantoonen , hoe onze opvatting overeen te bren 

gen zij met jezus ware grootheid, of liever, 
hoe deze, volgens dezelve, vooral uicblinke, 
Het is ons oogmerk , hierbij geene bedenking, 
voor zoo ver zij van eenig belang mag gerekend, 
worden , over het hoofd te zien; maar, integene 

deel, alle bezwaren in derzelver gewigt te erken= 

nen en te wegen, wél overtuigd, dat deze, bij 

naauwkeurig onderzoek en onbevaoroordeeldi 
beschouwing, niet alleen niets ten nadeele van 
den Goddelijken Lijder bewijzen, maar integen= 
deel strekken zullen, om zijne waardigheid , heie 

ligheid en onuitsprekelijke liefde tot zondaars 
meer te doen uitkomen (141). Zullen wij eche_ 
ter den lijdenden Heer geen onregt aandoen, dan. 

moeten wij hier vooral onder het oog houden, 
dat Hij, ofschoon heilig en onbevlekt, nogtans, 

mensch was, van gelijke bewegingen als wij, 

en verzocht in alle dingen; en aan den anderen 
kant moeten wij ons wachten, dat wij zijn ge= 

drag niet afmeten naar verkeerde, valsche, dwa= 
ze en overdrevene begrippen van menschelijke 

grootheid. De ware menschelijke grootheid be= 

staat niet in de verloochening of trotsche onder» 

drukking van alle aandoening en gevoel, maar wel 

in 
(rar) Lezenswaardig is, wat men dessangaande his 

bij RUM MERINK, t, 3, p. bl, 210-227. 
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in de onderwerping van deze aan den wil van’ 

God; en naar mate het gevoel des harten, hete 

welk zich aankant tegen roeping en pligt, hoo= 

ger geklommen is, naar die mate is in de on= 

derwerping van hetzelve aan den wil van God 

meerdere zedelijke waarde, en mitsdien meer 

dere ware grootheid gelegen. Volgen wij de- 

zen maatstaf, die de eenige ware is, in de bee 

oordeeling van jezus in Gethsemané en aan het 
kruis: wij hebben dan niet te vreezen, dat ons 
geloof aan en onze eerbied voor Hem schade lij- 
den zal; maar zijne aanbiddelijke grootheid zal 

ons te helderder in het oog vallen, en wij zullen 

Hem te meer moeten eeren en liefhebben, naar 

mate Hij dieper vernederd was. 

De bezwaren, welke wij hier in aanmerking 

nemen moeten, grenzen, wel is waar, digt aan 
elkander en loopen zelfs hier en daar inéén; 

weshalve dan ook somwijlen eene herhaling niet 
geheel zal kunnen vermeden worden, Desniette- 
min meenen wij het aan het gewigt der zaak ver- 

schuldigd te zijn, deze bezwaren zoo veel mo- 
gelijk te scheiden, en elk afzonderlijk te beant- 

woorden, In het algemeen beschouwd, doen zij 
zich onder tweederlei gedaanten voor, naardien 

sommige meer van geschied. en zielkundigen, an- 
dere meer van leerstelligen aard zijn. Aan de 
opruiming der eerstgenoemde zal S. 2, aan die 
der laatstgemelde S. 3. toegewijd zijn, zullende 

L& de- 
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deze opruiming nu cens meer ter regtvaardiging 
van ons gevoelen, dan weder meer bepaald ter 

verdediging van Jezus hooge waardigheid en 
onbevlekt karakter strekken. Daarna zullen wij 

’s Heilands eer in zijnen uitroep aan het kruis 

handhaven, $. 4. Voorts zullen wij de trekken 

van jezus grootheid in zijn lijden beknoptelijke 

zamenstellen, $.5. Eindelijk zal een woord over 

de zalige vruchten van dic lijden, zoowel voor 
onzen Heer zelven, als voor zijne Gemeente» 
onze Verhandeling besluiten, S. 6. á 

S. 2 

Oplossing van geschied= en zielkundige. 
bedenkingen. 

1.) De eerste bedenking, welke regtstreeks. 
tegen onze boven gegevene verklaring gerigt iss 

is deze, dat jezus vooruitzigt van zijnen kruise 

dood Hem wel tot diepe en innige droef heid steme 

men kon, doch dat hieruit nog geen angst kon. 

ontstaan, allerminst zulk een hooggaande angst, 

die Hem het doodzweet uitperste. Deze angst, 
meent men, moet aan andere oorzaken toege 
schreven worden. 

Het iser zoo verre af, dat wij hierin cerië 
bezwaar zouden zien, dat wij dien angst, intes 

gendeel, zeer natuurlijk vinden, De herdenking 

van, 
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van eenig groot onheil , hetwelk men doorgestaan 
heeft, doch welks gevolgen nog voortduren, of 
van eenig zwaar verlies, dat men geleden heeft, 
kan alieen droefheid uitwerken: doch staat zoo= 
danig onheil of verlies nog te wachten, is dit zeer 

nabij en onvermijdelijk; dan is de gemoedsaan= 

doening, waarmede men hetzelve te gemoet gaat, 

nog niet zeer sterk, indien zij door de benaming 
van droef heid geheel kan worden uitgedrukt. In 
tegendeel moet, bij den nadenkenden , gevoeligen 

en gezonden mensch, het onvermijdelijk en kort 
op handen zijnde gevaar van eenen wreeden en ge- 

welddadigen dood, de droefheid al ras tot vrees, 
angst en benaauwdheid doen klimmen; een bang 
gevoel maakt zich van geheel zijn binnenste mees« 

ter; onwillekeurig en ondanks zich zelven worde 
hij door de voorstelling van den nabijzijnden. 
dood, welken zijne verbeelding met de zwartste 
kleuren afimaalt, overstelpt, overweldigd en weg- 

gesleept. Men moer zich nooit in een oogen= 

schijnlijk doodsgevaar bevonden , of zich hetzelve 

nooit levendig voorgesteld hebben, om dit niet 
te gevoelen. Elke schipbreukeling , die niet van 
gevoel ontbloot is, zou het kunnen getuigen, 

welken invloed de nabijzijnde dood op het men- 
schelijk hart uicoefent. Is het vaartuig oogen- 
schijnlijk verloren, de aandoening zal zich bij 
den één’ sterker vertoonen en op andere wijze uit- 
drukken, dan bij den ander’; doch er zal hierin 

ke over- 
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overeenstemming zijn, dat zich allen, die daam 

voor vatbaar zijn, door eene onbeschrijfelijke bee 
naauwdheid zullen aangegrepen gevoelen, dat hee 

bloed met ongeloofelijke drift door de aderen 
jagen en het klamme doodzweet op lijf en leden 
kleven zal. Niet anders, voorwaar, kon ook de 

hevige ontroering bij jezus zich openbaren. 
Hoe aandoenlijk en vatbaar was zijn hart voor 
een innig en diep smartgevoel k Welk een allere_ 

verschrikkelijkste dood wachtte Hem! Niet langs 
zaam en ongemerkt zouden zijne levenskrachten 
verdwijnen en door den dood opgelost worden; 

maar er moest, bij het gevoel der volkomenste 
gezondheid en sterkte des ligchaams, eene allers 
gewelddadigste verbreking van hetzelve plaats 

hebben, en dit alles moest plaats hebben om der 
zonde wille, waarvan zijne heilige ziel zulk een” 

diepen afkeer had. Moest zijn hart, bij zulke 

voorstellingen , niet inéénkrimpen „en zijne droefs 
heid juist tot zoodanigen graad van angst opklim= 
men, als wij in Gerhsemané ontwaar worden® 
Dit is zoo natuurlijk en met den gang der mens 
schelijke aandoeningen zoo zeer overeenkomstig 
dat cen iegelijk , die dezen gang eenigermate heeft 

gadegeslagen, deswege geenen twijfel meer voer 
den kan, 

a.) Ecne tweede en belangrijker bedenk 

ontstaat uit Jezus voorkennis van al wac Hem 

overkomen zou, en bepaaldelijk ook van zijnen, 
kruise 
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kruisdood met al de verzwarende omstandigheden, 

welke denzelven zouden voorafgaan en vergezele 

len. Hij wist, dat zijn lijden en sterven noodig 

was tot verheerlijking van God, tot heil der men- 

schen en tot zijne eigene verhooging. Meerma- 

len heeft Hij aan zijne Apostelen zijnen kruisdood 

voorspeld, en wel in zulke bewoordingen, wel 

ke duidelijk doen zien, dat Hij denzelven als iets 

onvermijdelijks beschouwde, Hij verklaarde, in 
de wereld gekomen te zijn, om de Profeten te 
vervullen, Matth. XVI: or. XVII: aa. XX: 
18 — 34. XVI: o, 24,28, 54. enzo Te lijden 

„en te sterven, dit was zijne bestemming. Maar 

hoe kan Hij dan nu, vraagt men, daar zijne ure 

gekomen is, zoo diep in droefheid en angst weg- 

zinken? Hoe kan Hij zelfs bidden, van zijn lij- 

den en sterven ontslagen te worden ? 
Bij de beantwoording dezer bedenking houden 

wij alleen zezus voorkennis in het oog, volgens 
welke Hij wist, dat zijn kruisdood onvermijdelijk 
was, en zelfs aan het gansche verlossingswerk de 
kroon moest opzetten: — van zijnen steeds bes 

toonden vasten wil om te sterven, spreken wij 

straks, 

Zoozeer wij toestemmen, dat Jezus alles, 
wat zijn uiteinde betrof, tot in de geringste bij- 

zonderheden toe, te voren wist, en dat Hij van 

de onvermijdelijke noodzakelijkheid zijns doods 

innig overtuigd was; zoo min stemmen wij toe, 

dat 
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dat hieruit nu zou moeten volgen, dat Hem de 
gedachte aan zijnen dood niet met angst en _onte 

roering zou hebben kunnen vervullen, of dat Hij 
zelfs niet om verschooning van denzelven zou 

hebben kunnen bidden. Men volge onze reden 
nering onbevooroordeeld, en vergete bovenal 

niet, dat de bede in Gethsemané niet bij kalmen 

en bedaarden zin, maar in den allerhevigsten angst 
is uitgesproken: een toestand, die een geregeld 

en klaar besef en vasthouden van denkbeelden 

even zeer buitensluit, als het bloed daarbij ia 

eene ongewone gisting geraakt en het zweet doet 
uitbreken. Eene allersterkste ontroering doo 
droefheid en vrees heeft immers haren invloed 

zoowel op den geest, als op het ligchaam? Eén 
en ander, hopen wij, zal nader blijken. r 

Waren jezus de omstandigheden van zijnen 

dood minder bekend geweest, de voorstelling van 
denzelven zou Item waarschijnlijk minder gee 
schokt hebben. Hij kende denzelven in deszelfs 
volle zwaarte; en de folteringen naar ziel en lig= 

chaam , welke denzelven zouden kenmerken, 
prenten zich dieper en dieper in zijn hart, naaf 

mate Hij zich in gepeins over denzelven verloor 
Dat Bij dit alles reeds lang te voren wist, kon 
Hem tegen droefheid en angst niet beveiligen, 

Ik kan een groot onheil, dat mij te wachten 
staat, vooruitzien en mij zelfs jaren lang aan de 

gedachte daaraan gewend hebben; en echter zak 
het 
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het mij, hoe meer hetzelve nadert, ook des te 
dieper treffen en mijne zinnelijke natuur in groo- 
ter en heviger beweging brengen. Eén uwer 

dierbare panden ligt jaren lang op het ziekbed 

neder. Er is geene hoop op herstel, en lang- 

zaam ziet gij den dood naderen, Maar zoo de 
beslissende ure nu werkelijk gekomen is, kunt 
ef moogt gij daarom geene tranen storten, om- 

dat gij den slag lang voorzien hebt? Het men- 
schelijke hart heeft ook en behoudt zijne regten; 

er is zekere tol, die aan het gevoel moet betaald 

worden ; en naar mate het gevoel sterker geschokt 
is, naar die mate zal ook alle koele redenering 

meer en meer wijken. Dit alles had ook bij jz 

zus plaats; want Hij was mensch , en bovendien 

kedenke men, hoedanig een mensch Hij was, 

en met welken doop Hij wist, dat Hij moest ge- 

doopt worden. 

Zoo min voorkennis, in het algemeen, eenen 

waarborg tegen gemoedsaandoeningen oplevert; 
zoo min is die waarborg ook in de bewustheid 

te zoeken, dat eenig onheil onvermijdelijk is. Te 

beweren, dat een groot nabijzijnd onheil daarom 
geene droefheid of angst zou kunnen baren, de- 
wijl het niet kan ontweken worden, heet iets te 

stellen, hetwelk tegen alle zielkunde en ondervin= 
ding lijnregt inloopt. Veeleer heeft het tegen- 
deel plaats. Zoo lang er nog eenige onzekerheid 
bestaat, of her gevreesde onheil al dan niet plaars 

zal 
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zal hebben; zoo lang bestaat ook de hoop nog 
die getrouwe en krachtige steun in het ongeluk; 
en zoo lang de hoop nog bestaat, kunnen droefs 
heid en angst die hoogte niet bereiken, tot welke 
zij stijgen moeten, zoodra alle hoop verdwenen 
is. Bestaat de hoop niet meer; dan is ook de 
laatste lichtstraal uitgedoofd; een stìkduistere 

nacht omringt ons; en Zal er fust en kalmte in 

onzen base wederkeeren , zij is alleen te vinder 

in den weg van berusting en onderwerping. Maaf 
eer verstand en Godsdienst deze magt op het je 

uitoefenen, welk een bange strijd gaat er nief 

vooraf! Hoe wijkt ovérleg en koel beraad op 
den achtergrond, wanneer hevige stormen h 

gemoed beroeren! Het in droefheid verzonken 
en door angst verslagen hart grijpt ook naar eenen 
stroohalm en leunt op eenen rietstaf en bidt nogs 
ook bij eenen onvermijdelijken dood, om uits 
komst en redding. 

Dit is, onzes inziens; tet onzen Heer in Gethe 
semané letterlijk het geval geweest. Vraagt meng 

of jezus het in der daad voor mogelijk, d, ie 
voor bestaanbaar met Gods raadsbesluit tot vers 
lossing van zondaren; gehouden hebbe, van zijs 
nen kruisdood bevrijd te worden; dan zou ik de= 
ze vraag nagenoeg gelijk stellen met die, welke 
men aan eenen hevigst ontroerden mensch wilde 
rigten, die, te midden van een verschrikkelijk 
onweder, de oogen met beide handen bedekt, of 

hij 
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hij werkelijk alzóó meende, voor de bliksem- 
schichten veilig te zijn? Men blijve toch aan de 
uitdrukking: indien het mogelijk is, of: alle din- 
gen zijn U mogelijk , niet hangen , en vinde daarin 
niet striĳdigs met ’s Heilands voorkennis. Bij 
velkomen kalme gemoedsgesteldheid betuigde Hi 
een oogenblik later: Meens gij, das ik mijnen 
Vader nu niet kan bidden, en Hij zal mij meer 
dan twaalf legioenen Engelen bijzesten? nieue- 
genstaande Hij zeer wel wist, dat die zedelijk 

enmogelijk was ; want Hij voegt er in éénen adem 

bij: Hoe zonden dan de Schriften vervald wore 
den, (die zeggen) dat het alzoo geschieden moet 
(aaa)? Hoe veel te meer is dan iees dergelijks 
te verwachten in het oogenblik van diepe once 
roering , waarbij gevoel en gemoed geheel heer- 
schende zijn en de verscandsbegrippen als overe 

schaduwen? Ook in Gerhsemané wist de Heer, 

dat Hij lijden en sterven moest: doch deze we- 

tenschap is, in zijnen bangen worstelstrijd, meer 
lijdelijk, dan werkzaams zij oefent die kracht 
miet op het hart uit, dat dit, in deszelfs naruur- 
lijke begeerten en verzuchtingen om uitredding, 
zou kunnen gestuit worden. In het bangste oogen- 
blik bidt Hij: Wader, indien het mogelijk is, 
laat dezen drinkbeker van mij voorbijzaan! of 
zelfs: Abba, Vader, alle dingen zijn U moge- 

lijk: 

Cr42) Mazsh, XXVI: 53, 54 
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lijk: neem dezen drinkbeker van mij weg! Zó 
bidt eene moeder om het behoud van haren zuis 

geling, wanneer het oog van dezen reeds gebros 

ken en de doodskleur over deszelfs gelaat uitge- 

breid ligt. Zóó doet een schipbreukeling, die; 

drijvende op de golven eener onstuimige zeeg 

door welke Hij elk oogenblik vreezen moet ver= 
zwolgen te worden, zich aan eenen splinter van 
het verbrijzeld schip vasthoudt. Maar met hoe 
veel onderwerping en overgegevenheid aan God 

bidt Jezus, daer Hij er telkens bijvoegt: doch 

niet wat ik wil,maar wat Gij wilt! Hoe moes 
Hij aan God verkleefd zijn, die, in oogenblikk 

der allerhevigste ontroering; zóó bidden kon! ip 

Inderdaad, men moet vergeten, dat yezug 
mensch geweest is, zijnen broederen gelijk, en 

men moet zich nooit levendig met zijne gedachten 

in Gethsemané verplaatst hebben, indien men if 

’s Heilands angst en gebed iets onverklaarbaars 
en strijdigs met zijne voorkennis vinden wil. Hi 

was immers reeds vroeger bij de gedachte aat 

zijnen dood ontroerd geweest, en zelfs was deze 
ontroering bestaanbaar met de ontboezeming: Va- 
der, verheeflijk uwen naam! Hij wist immers 
ook met zekerheid en Hij had het uitdrukkelijk 
eh bij herhaling voorzegd, dat LAZARUS herle- 
ven zou: en echter weende Hij bij het graf van 

den oncslapere. Hij wist, dat Jeruzalem onbe- 

keerlijk zou blijven en dat de ontzettende jam= 
mere 
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Mertooneelen, welke Hij meermalen geschetst 
heeft, zouden verwezenlijkt worden: en echter 

weende Hij over de stad. Hoe wil men dan in 

zezUus voorkennis en bewustheid eener zekere 

en onvermijdelijke uitkomst een’ waarborg tegen 

alle gemoedsaandoeningen vinden? Waarlijk, in- 

dien Hij in Gethsemané niet zoo geworsteld en 
gebeden had, als ons de Evangelisten verhalen, 

er zou dáár eene plotselinge herschepping zijner 
menschelijke natuur moeten hebben plaats gehad; 

en Hij zou, bij gevoelloosheid aldaar, of ver 

boven den mensch verheven zijn geweest, of diep 
beneden den mensch gedaald zijn: doch in beide 

gevallen zou Hij opgehouden hebben, jezus te 
zijn. 

3.) Maar, vraâgt men verder, hoe is yezus 
ontroering in Gethsemané bestaanbaar met zijne 
zekere kennis en bewustheid van die heerlijke 
‘vruchten , welke uit zijn lijden en sterven zouden 
voortspruiten? Hij wist, dat, door zijnen kruis- 
dood, de Vader zou verheerlijkt worden; dat de- 
zelve strekken zou ter verlossing eener verlorene 
wereld, en dat Hij zelf binnen drie dagen zou 
opstaan en verhoogd worden aan Gods regterhand. 
Wat zegt hierbij een lijden, ook het allersmarte- 
lijkst lijden, van slechts weinige uren? Welk 
een heerlijk verschiet opende zich, door dat lijs 
den, voor zijn oog! Welk eene rijke en zalige be- 
looning wachtte Hem ! En hoe nabij was dezelve ! 

M Kon 
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Kon wel, bij zoodanig heerlijk vooruitzigt, de 
vreeze des doods de oorzaak zijner ontroering zijn? 

Voorzeker wist yezus, dat Hij door lijden in 
zijne heerlijkheid zou ingaan, en dat zijn Vader 
daardoor verheerlijkt en de zondaren zalig gemaakt 
zouden worden. Doch deze uitnemend gewigtige 
en troostvolle strekking en uitkomst van zijn. lijs 

den was niet in staat, zijn menschelijk gevoel te 
doen zwijgen. Ook te voren was Hem deze uits 
komst reeds bekend, en desniettemin verklaarde 

Hij: hoe word ik geperst, tot dat het volbragt 
zij! Hoe veel sterker moest dan die zinnelijke 
afkeer van lijden en dood in Gethsemané op Hem 
werken, toen de ure gekomen was. In die ang= 
stige ure was het juist, dat geheel zijne ziel op 
den kruisdood gerigt was, en dat Hij voor niets, 
hetwelk daarmede niet in verband stond, zin noch 

vatbaarheid had. Dien ten gevolge werd dan ook 
van zelve het streelend voorgevoel van opstan= 

ding en verheerlijking meer ter zijde geschoven, 

om de gansche ziel alleen voor aandoeningen van 
droefheid en vrees in te ruimen. De vrucht van 
zijnen kruisdood stond als op den achtergrond: 
op den voorgrond stond, wat nu voorhanden was, 
Het akelig en zwart tafereel, hetwelk zich voor 

zijnen geest vertoonde, verdonkerde geheel het 

heerlijk licht, hetwelk achter hetzelve scheen. 
Dit licht was als met een voorhangsel bedekt, 
en kon alzoc op het lijdenstafereel geen verzach- 

tend 
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tend of vertroostend schijnsel werpen. Een blijd 
verschiet, al bestaat er ook geen twijfel aan, of 
het zal door mij bereikt worden, maakt mij daar-. 
om nog niet gevoelloos voor de smarten des oogeu= 
bliks, al zouden deze smarten ook het middel zijn, 

om dat doel te bereiken; en naar mate het leed; 
hetwelk nog moet worden doorgestaan, grieven- 

der en zwaarder is, des te minder zal het voor= 

uitzigt op verheuging, tot verligting van dat leed 

iets bijdragen. Artsenij blijft bitter, al is zij ook 

het middel tot het toekomstig genot eener vol 
komene gezondheid; en eene smartelijke kunst- 

bewerking, al zal zij ook ontwijfelbaar met eenen 
goeden uitslag bekroond worden, zal echter bij 

den lijder alle aangename en streelende beelden 
der toekomst verdringen ; en hem alleen de vat- 

baarheid overlaten , om het pijnlijke van het oo- 
genblik des te dieper te gevoelen. 

Dus redeneert ook het Evangelie. De kastij- 
ding is eigenlijk eene stof tot blijdschap , dewijl 
zij een blijk is van Gods opvoedende liefde, en 
de bekeering uitwerkt; en echter baart zij droef= 
heid, ook bij hem; die in geloof en godzalig- 

heid meest gevorderd is, en te regt zou men 
den mensch voor gevoelloos of overspannen hou- 
den, bij wien niets van deze droefheid te be- 

speuren ware (143). Bij andere gelegenheden; 

wan. 

(143) Verg. Hebr. XII: 11. 
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wanneer jezus geest minder nedergedrukt was 4 
mogen Hem de heerlijke gevolgen van zijnen 
kruisdood verkwikten verheugd hebben; in Gethe 

semané was zijne ziel onder het smartgevoel te 

zeer bedolven, dan dat zij zich aan de heerlijke 

heid der toekomst zou hebben kunnen oprigten 
en laven. Al waren het ook maar weinige uren 
nog, die Hem van de zegekroon scheidden; deze 
uren moesten echter doorgeworsteld, de schande 

moest veracht, het kruis moest verdragen, en 
ligchaam en ziel, op de wreedste en gewelddadige 
ste wijze, van één gescheurd worden. Deze was 

de doop ‚, met welken hij gedoopt moest wordent 

en werd Hij, bij het vooruitzigt van denzelven, 

reeds vroeger geperst; de voorstelling van dien 
doop moest dan in Gethsemané vooral kracht 
genoeg bezitten, om al, wat Hem bemoedigen 
en verblijden kon, te verdringen, en Hem geheel 
met droefheid en angst te vervullen, | 

4.) Eindelijk brengen wij tot deze S. nog de 
bedenking, welke men ontleent uit de vreemde 

en zonderlinge afwisseling van gemoedsstemming 
bij onzen Heer. Doorgaans, toch, kenschetst 
zich jezus karakter door kalmte en rust der 

ziel, door bedaardheid, vaste beradenheid en 

kloeken moed. Ook wanneer Hij van zijn nav 
derend lijden en sterven sprak (en Hij sprak er 
dikwerf en gaarne van), deed Hij dit meestal 
zonder merkbare aandoening. Zelfs wordt PE= 

TRUS;, 
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TRUS, die dit, in zijne onbezonnene goedhartig- 
heid, wilde ontweken zien, op ernstigen toon door 

Hem bestraft (144). Ook is zijne gemoedssteme 

ming bij de gesprekken op den avond zijns lijdens 

meer die van stille weemoedigheid, dan van he= 

vige ontroering en angst. Zelfs klimt zijne ge- 

latenheid wel eens tot eene soort van verrukking: 
en het is Hem te moede, als had Hij reeds de 

wereld overwonnen, als ware Hij reeds werkelijk 

verheerlijkt (145). Maar hoe steekt nu hierbij 

die hooggaande ontroering en angst in Gethse- 

mané af! En spoedig na dit tooneel hervat zich 
ook zijne rustige en onverschrokkene gemoedsge- 

steldheid weder, en blijft Hem bij tot in de ure 

des doods. 

Buiten twijfel was het met standvastigen en _ 

kloekmoedigen zin, dat onze Heer zijn lijden en 
sterven te gemoet ging , en werkelijk verduurde. 
Doch men verlieze ook die sporen van ontroe- 
ring niet uit het oog, welke zijn lijden in Gethe 

semané voorafgingen , en welke sterker en menig= 
vuldiger werden, naar mate zijne ure naderde. 
Strijdig met, zelfs geheel afwijkende van alle 
vroegere ondervinding, mag dan het gebeurde in 
Gerhsemané niet genoemd worden. Integendeel 

moest men verwachten, dat zijne droefheid en 

angst 

Cr44) Matth, XVI: 23. 

(145) Joan. XVI: 33. XVII: 4, 8, 11, 13. Enz, 
M 5 
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angst juist dáár den hoogsten trap bereiken zouden, 
Doch wij kunnen niet herhalen, wat wij deswes 
ge boven hebben aangemerkt (146). Even min 
zien wij in de onverschrokkenheid, welke zich, 
na het lijdenstooneel in Gethsemané, weder her 
vat heeft, en Hem tot in den dood is bijgebleven, 

iets raadselachtigs. Wij erkennen en aanbidden 
wel daarin de wijsheid Gods, dat zijn zielelijden 

Hem in de eenzaamheid overkwam, en dat Hij, 

bij ket naderen der bende, zijne gewone kloeke 

moedigheid weder vertoonen kon; doch wij ges 
looven ook, aan den anderen kant, dat dit vere 

schijnsel zijne goede redenen had, en zeer wel kan, 
verklaard worden. Op eenen hevigen storm volgt 
doorgaans eene diepe stilte, en uit de allersterke 
ste gemoedsbeweging wordt doorgaans eene des 
te grootere kalmte en gelatenheid geboren. Het 
sterk geschokt gemoed stelt zich met het mid= 
delmatige niet te vrede; maar naar mate hetzel= 

ve, door droefheid en angst meer ter nederge= 

drukt en als overstelpt was, naar die mate zal het 

zich, indien de storm is doorgeworsteld, met 
grooter kracht, standvastigheid en heldenmoed 
aangedaan gevoelen, Ook zou men zich grootee 

lijks bedriegen, indien men meende, dat, zoo 
men eenig onheil met huivering en iĳjzing heeft 
te gemoet gezien, hetzelve nu ook in die zelfde, 

Nn stem- 

(146) Hoofdst. III. $. 5 en 6e 
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stemming , of onder nog heviger ontroering , moest 
worden doorgestaan. Integendeel is het vooruit- 
zigt veelal pijnlijker en ĳsselijker, dan de ge- 
vreesde slag zelve (147). Bij een oogenschijn- 
lijk doodsgevaar wordt de nadenkende en van ge- 

voel niet ontbloote mensch, onwillekeurig, door 
huivering en siddering aangegrepen; maar deze 

siddering verlaat Hem weder, en met eene be 
wonderenswaardige koelbloedigheid en onver- 

schrokkenheid stort deze zelfde mensch zich, een 

oogenblik later, in het midden der gevaren, of 
werpt hij zich in de armen des doods. Her is, 
als of de geest zich wreken wil wegens de ge- 
ledene nederlaag. Menig ter dood veroordeelde 
gevoelde zich, bij het naderen der teregtstelling, 

uitermate beangst; en echter beklom hij kort daare 

na het moordschavot of den brandstapel met voor= 
beeldige gelatenheid (148). 

Nemen wij dit in aanmerking, dan kan men 
in de standvastigheid, waarmede jezus zijn lij- 

den droeg, niets strijdigs vinden met zijne hoog- 
gaande ontroering in Gethsemané. Men vergete 
echter ook niet, dat de Heiland niet slechts door 

het gebed krachten tot den moeijelijken strijd vere 

za- 

(147) Morsque minus poenae, quam mora mortis habet, 

OVIDIUS, 

ee) Dit wordt, onder anderen, verhaald van nUSs 
en HIERONYMUS van Praag, Men zie RENIER, 
tE, 4, Pe bl, 870, noot v, 

M 4 
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zameld had, maar dat Hij ook door den Enget 

was versterkt geworden: eene versterking, die 

voorzeker zijnen moed, in de Hem nog overige 
uien van lijden, nier weinig zal geschraagd heb= 
ben. Bovendien bood zich Hem, van dat Hij 

gevangen genomen werd, tot dat Hij den adem 
aan het kruishout uicblies, geen stil of eenzaam 
oogenblik meer aan, hetwelk Hem, gelijk die 
plegtige ure in Gethsemané, tot gezet nadenken 

zou hebben uitgelokt; en de aard der omstans 
digheden deed alzoo ook van nu af geene hers 

haling van een dergelijk tooneel verwachtens 
De gebeurtenissen verdrongen elkander; zijne 
vijanden omringden Hem; Hij zelf was in gesta= 
dige beweging, en de onderscheidene lijdenstoos 
neelen volgden elkander met rasschen gang ope 

Desniettegenstaande vertoont Hij zich aan het 

kruis, op het einde van zijn lijden, nog eenmaal 
van eene zijde, gelijk wij Hem in Gethsemané 
aanschouwd hebben. Het, ten hoogsten top ge* 
stegen , smartgevoel perst Hem de bede uit: sijn 
God, mijn God! waarom verlaat Gij mij? en 
alzoo leeren wij Hem, ook nog bij het geven 
van den laatsten snik, kennen als den diep gee 
voeligen en voor smart ontvangbaren JEZUS. 

Boven en behalve die alles bedenke men bij het 
gebeurde in Gethsemané , vergeleken met ’s Heie 
lands standvastigheid en kloekmoedigheid vóór en 

na dit voorval, hoe, bij een gevoelig hart, de 
aan- 
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aandoeningen dikwerf zoo zonderling afwisselen 
‚en niet zelden van omstandigheden en denkbeel- 

den afhangen, welke, bij den gevoelloozen of 
toch min gevoeligen mensch, naauwelijks eeni- 

‚gen invloed op het hart uitoefenen. Wie kent, 

toch, de ebbe en vloed der gemoedsbewegingen 
niet, vooral dan, wanneer het hart eenmaal in 

beweging gebragt is,en, ten gevolge van velerlei 

aandoeningen, zekere prikkelbaarheid heeft aan- 
genomen, welke hetzelve aan elken, zelfs aan 

den geringsten, invloed blootstelt? Ik treed, met 

mijne gedachten, een sterfhuis binnen. Eenen 

teederlievenden Echtgenoot is zijne beminde Gade 

door den dood ontrukt. Nu eens zit hij sprake- 
loos neder, peinzende of weenende, dan weder 
herleeft zijn moed en geloofskracht zigtbaar; nu 
eens schijnt de beklemde boezem de ademhaling 
te weigeren, dan weder is het oog, waarin troost 
en hoop te lezen is, ten hemel geslagen. Hoe 
gist. het in zijn binnenste, en hoe zonderling wis- 
selen zijne aandoeningen af! Thans is bij rustig, 
kalm en gelaten, ja, een glans van vreugde ver- 
spreidt zich over zijn gelaat. Hij spreekt met 
bedaardheid over de dierbare overledene. Hij is 
vatbaar voor de vertroosting zijner vrienden, of 
hij vertroost hen zelf veeleer, Zijne ziel verheft 
zich tot de gewesten der voleinding, en laaft 
zich aan het denkbeeld van een zalig wederzien. — 
Doch een oogenblik later valt zijn oog weder op 

M 5 her 
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het lijk, en hij zinkt op nieuw in droefheid weg, 

om zich, kort daarna, weder te vermannen. lets 

dergelijks had bij jezus plaats; hetgeen voorak 

in het oog valt, wanneer wij naast den triumf= 

kreet: ebt goeden moed, ik heb de wereld 
overwonnen (149), de ontboezeming plaatsen: 
Mijne ziel is geheel bedroefd tot den dood, toe. 
Wij besluiten deze $. met de schoone woorden 
van EWALD (150): ‚Hoe menschelijk, hoe 

s Zuiver menschelijk , was die afwisseling « 

s schen angst en rust! Dikwijls denkt gij, pe 

gij elken last zoo gemakkelijk, als een zand 

2 korrel, zult dragen. Dikwijls zegt gij in 

s, hart: het lijden van dezen tijd is niet te waars 
3» deren tegen de heerlijkheid, die eens aan ons 
> zal geopenbaard worden. De vrede van Gods 

die alle verstand te boven gaat, vervult uw 

… hart, en gij verbeeldt u, dat het altijd zo@ 
zijn zal. Gij dwaalt, mijn Broeder: Deze 

ss rust zal eens weder verdwijnen, en de last, 

die u gedrukt heeft, eens weder met alle zijne 
> zwaarte op u rusten, zoodat gij onder denzels 

ven zult schijnen te bezwijken. Kondt gij van 

te voren in waarheid zeggen: Jk ben niet al 

leen, maar de Vader is bij mij; gij zult ook 

„ eens moeten klagen: mijne ziel is bedroefd tok 

s, den doed toe: Dan, dit zal ook weder voorbij 

» gaan; 

(549) Joar. XVI: 33e (150) Overdenk. bl, óg. 
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‚> gaan; onderwerping aan God en het gebed 

„, zullen u uwe vorige rust wederom doen ge- 

„> nieten; gij zult gesterkt worden van God, zoo 

pals jezus gesterkt werd.” 

S 3 

Oplossing van leerstellige bedenkingens 

Behalve de bedenkingen, welke wij zoo even 

geopperd en beantwoord hebben, zijn er ook an- 
dere, welke jezus hooge waardigheid en onbe- 
vlekt karakter meer regtstreeks betreffen, en die 

wij, in onderscheiding van de bovenvermelde, 

leerstellige bedenkingen noemen, dewijl zij schij- 

nen in te loopen tegen hetgeen ons het Evange- 

lie, aangaande den Persoon van onzen Heer jee 
ZUS CHRISTUS) leert. Evenwel willen wij 

geschiedenis en zielkunde hierbij niet uitgesloten 

hebben, daar deze ons veeleer ook hier moeten 

blijven voorlichten, om ons van alle, met je- 
zus ware grootheid strijdige, denkbeelden vrij te 
waren, 

1.) De eerste bedenking, welke wij vermel- 

den, betreft het vrijwillige van jezus vernedee 

ring, lijden en sterven. Hoe is hiermede, vraagt 
men, zijne hooggaande droefheid en angst in 

Gethsemané bestaanbaar? Hoe kon Hij zelfs den 

kruisdood afbidden, dien Hij nogtans uit eigen 

keus 
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keus op zich genomen had te lijden, aan welken 
Fy ook te voren steeds verklaard had zich te zul- 
len onderwerpen, en waarin Hij wilde, dat zijne 

leerlingen het grootst en heerlijkste blijk zijner 
liefde zouden opmerken? Herroept jezus dan 

in de daed zijn genomen besluit, en wil Hij waar=" 

lijk zijn, bijna voleindigd, verlossingswerk laten 
varen.? $ 

Er is misschien geen valscher en bedriegelijker 
stelregel, dan die, dat men de uitwerkselen eener 
hevige gemoedsbeweging, van welken aard d 
ze ook zijn moge, aan de begrippen en oorde 
vellingen ecner koele en wél wikkende redes 
nering toetsen wil. Dit moer klaarblijkelijk cot 
de grootste ongerijmdheden leiden, en uickom. 
sten opleveren, regtstreeks strijdig met de bedoes 
ling van hem, ‘dien dezelve betreffen, ä 

Inderdaad heeft jezus vrijwillig en uit eigen 
keus geleden , en zijn besluit, om den kruisdood 

te sterven, bleef onwankelbaar. Maar was Hij 
daarom voor smart, droef heid en angst ontoegat= 

kelijk? In geenen deele.: Zijn dood was een 

offer voor de zonden der wereld: en ofschoon 
het zijn vast besluit was en bleef, hetzelve te 

brengen; het was en bleef echter een offer, de 

voorstelling waarvan zijn hart deed beven, en hete 
welk de meest mogelijke kracht, inspanning en 
zelfverloochening vereischte. Aan de ééne zijde 

stond 
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stond eene schuldige en doemwaardige wereld — 

aan de andere zijde zijn boven alle mare bier 

lijden en sterven. Van dit laarste, op zickzelf 

Beschouwd, kon, mogt en moese Hij, als naden- 

kend, bezonnen en gevoelig mensch, wenschen 

ontslagen te worden ; doch in verband beschouwd 

met her doel, waartoe her srrekken moest, stond 
het besluit om te sterven bij Hem, in de be- 

naauwdste ure in Gerhsemané, even zeer vast, 

als toen Hij te voren gezegd had: Nu is mijne 
ziel ontroerd, en war zal ik zeggen: Vader, 

Verlos mij wit deze ure? Doch hiertoe ben ik in 
deze ure gekomen. Vader, verheerlijk uwen 

naam ! of toen Hij daarna verklaarde: Den drink- 
beker, dien mij de Vader gegeven heeft, zal ik 
dien niet drinken? 

Men houde deze onderscheiding niet voor wil- 
lekeurig. De Heer zelf gaar ons hierin voor, 
wanneer Hij bidt: Mijn Vader! indien het mo 
gelijk is, laat dezen drinkbeker van mij voor- 
bijgaan; doch niet gelijk ik wil, maar gelijk 
Gj wil. Bj wil dus, en Bij wil niet. Wat 
wil Hij? Zich aan den Vader onderwerpen en 

sterven, indien zijn dood, naar Gods bedoelin- 
gen, onvermijdelijk is. War wil Hij niet? Zoe 
„mogelijk, niee sterven. Er heeft dan hier, ge- 
lijk zulks door eenen iegelijk in grooten nood 
kan ondervonden worden, bij den Zaligmaker 

eene 
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eene zoogenoemde guur} smrpäkis plaats (r51)e 
Deed Hem het voorgevoel van den bitteren drink. 
beker de zucht om ontheffing van denzelven slas 
ken ; deze zucht betreft slechts en kan slechts der 
drinkbeker, op zichzelven beschouwd, betreffens 
maar als middel tot verlossing der wereld aang 
merkt, is Hij er zoo verre af, daarvan verschoond 

te willen zijn, dat Hij veeleer den wil des Vader 
op den voorgrond plaatst, en bij herhaling be- 

tuigt, zich aan denzelven te zullen onderwerpe 
Alleen in eerstgemelden Zin onderscheidt Hij 
nen wil van ’s Vaders wil; in de laarstgemeld 

beteekenis stemt Hij volkomen met den Vade 

overeen: of, wat hetzelfde zegt, zijn vleesch 
kant zich aan tegen hetgeen zijn geest als goed 
betamelijk en nuttig beschouwt en willens is, t@ 

volvoeren. In de tweede en derde bede zien wijs 
hoe het vleesch allengs toetreedt, zich aan 

geest onderwerpt, en met denzelven volkomen 
instemt, om den wil van God te volbrengen. 

Deze onderscheiding wordt ook door de Schrift 
en de ervaring erkend; Jakos klaagde over de 

ienstbaarheid bij LABAN; doch hĳj droeg de= 
zelve gewillig, omdat zij het middel was tot het 
bezit van racner (152). PaurLus werd van 

de= 
(251) Saepe accidit, vt quis aliquid facîiat 

—— SExòv &ekovri ye bvpü* 
[—— Pariter nolensque volensqöe. } 

(152) Gen, XXXI: go, 4le 



JEZUS is GETHSEMANÉ. 19: 

leze cwee gedrongen: hij wenschte ontbonden ze 
vorden en bij camisTUS te Zijn, want dic be= 

chouwde hij als zeer verre het beste ; doch , mer 

ver oog op de Christenen, wenschte hij zog ia 

ver vleesch te blijven, en berustre hij alzoo gaar- 

em den wil van God, die zijn leven verleng. 

le(r53)- De vriend , die voor zijnen vriend het 

even waagt, doet dit gewillig en na rijp beraad. 

Jie neeme echter niet weg, dar het naderend ge 

aar hem met droefheid en angst vervult, en dar 
ij, bevende en roepende om uitredding , den dood 

e gemoet gaat. De lijder onderwerp: zich , uit 
igen vrije keus, aan eene pijalijke kunschewer- 
ing. Deze keus echter waarborgt niet tegen 
mart en angstgeschrei. Ook zou hert tegen zijne 

vedaeling zijn , indien men zijn geroep en geween 

ls eene verandering in zijne denkwijze, of zals 

‘en opgeven van zijn genomen besluit, wilde 

ammerken: ja, al is hec ook, dar hij, door 

martgevoel overweldigd, de hand des woadhee- 
ers terugstoot; een oogenblik later zal hij de- 
elfde hand weder inroepen, dewijl het zijn vaste 
vil is, dar de bewerking geschiede. 
Beschouwt men nu jezus angst en bede uit 

lie oogpunt (en de Heer geeft ons dit oog- 
‚unc zelf aan de hand); hoe heldert dan al hee 
uistere voor onze oogen op! Er is dan hier 

geen 
C15a) Filipp. E: 23, age 
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geen zweem van ongelijkheid aan zichzelven of 

van herroeping van zijn genomen besluit te vins 

den, even min, als daarin een spoor van vers 

flaauwing zijner liefde tot de menschen zou te 

ontdekken zijn. Integendeel blijkt die vastheid 
van besluit te meer , en schittert zijne liefde cor 
de menschen te heerlijker, naar mate zijne onte 
roering sterker is, zonder zijne getrouwheid en 
gehoorzaamheid aan God een oogenblik te kune 
hen doen wankelen. Zijn angst klimt zoo hoogs 
dat Hem de bede om ontheffing van den drinl 

beker wordt afgeperst; maar het is juist d 
bede, het kenmerk en de uitdrukking van den 

allerhoogsten nood, welke zijn onveranderlij 
besluit, om den raad van God te ee 

en alzoo ook zijne gadelooze liefde tot zon 
ren, in het overtuigendst en treffendst licht 
plaatst, daar Hij deze bede niet doet, dan onder 
de stellige, herhaalde en op vasten toon bijgee 
voegde voorwaarde: indien het mogelijk is, ens 
niet gelijk ék wil, maar gelijk Gij wilt. 
ziet dus, hoe ook, te midden van den allere 

hevigsten storm der aandoeningen, de wil des 
Vaders, de eenige rigtsnoer en maatstaf van 's 
Heilands wil en gedrag blijft. Hoe stellig was 
dan zijn besluit, om, ook ten koste van zijn 
bloed, de zaligheid der wereld uit te werken; 

en hoe onuicblusschelijk zijne liefde, daar ook 
de hoogstgeklommen angst tegen beide niets ver- 

mogt! 
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mogt! De tegenkanting des vleesches in zulk 

een’ ontzettend hoogen graad, dat dit Hem zelfs 

om ontheffing van lijden en kruisdood bidden deed, 

was de vuurproef, welke zijn besluit, om Gods 

plan te volvoeren, en zijne liefde tot de men- 
schen moest doorstaan: en tegen deze zwaarstmo- 
gelijke proef is Hij bestand gebleven, Nu mag 
dan wel zijn besluit een onwankelbaar besluit, en 
zijne liefde eene edele, grootmoedige, voorbeel - 

delooze en zich zelve opofferende liefde heeten. 

2.) Eene tweede bedenking betreft ’s Heilands 

onbevlekt karakter. Hoe stemt die angst en bij- 
zonder dat gebed in Gethsemané hiermede over- 
een? Hij deed altijd, wat den Vader welbehage- 
lijk was; maar liep deze bede niet tegen ’s Va 

ders welbehagen in? Moet zij alzoo niet wors 
den aangemerkt als gebrek aan gehoorzaamheid 
en onderwerping, en mitsdien als eene wezenlij. 
ke vlek? 

Op deze vraag kan zeer veel en zeer voldoen- 
de geantwoord worden. Jezus was heilig en 

zonder zonde; doch Hij was mensch, en, bij 

gevolg, bedeeld met de neigingen en begeerten, 

welke van de menschelijke natuur onafscheide- 

lijk zijn, Dat deze neigingen en begeerten, op 
zich zelve, zondig en berispelijk zouden zijn , 

zal niemand beweren, naardien zij niet het ges 

volg zijn der ons inwonende bedorvenheid, maar - 
ger menschelijke natuur, als zoodanige, In te- 

gr N gen> 
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gendeel zijn zij het juist, welke de sterkste drijfe 
veêr en den krachtigsten spoorslag tot alle zedee 
lijk goed uitmaken. Zondig en berispelijk wor- 

den zij dan eerst, wanneer zij tegen den wil van 

God gekeerd zijn. — Maar welke trek is nu die- 
per in de menschelijke natuur ingeplant, dan de 
afschrik van lijden en dood, en de trek tot ligcha- 

melijke geneugte en tot het leven? Hadden de 
ze kenmerken der menschelijke natuur zich in 

jezus niet vertoond; men zou in verzoekim 
geraken om te twijfelen, of Hij wel in waarheid 
mensch geweest ware, althans, of de me 

lijke natuur zich bij Hem wel in haren waren 
aard, en dus in hare ware grootheid, uitgedrukt 
hebbe? ú 

Wil men in ’s Heilands natuurlijk terugbeven 

voor lijden en dood iets zondigs zien, dan wâs 
het Hem ook zonde, mensch te zijn. Neen! 
als innig gevoelend en voor smaad en smart vate 
baar mensch, moest Hij huiveren bij de gedachte 
aan het bitter. lot, hetwelk Hem verbeidde, Maar 
laat Hij zich nu door dezen natuurlijken trek der 
zinnelijkheid wegslepen tot ontrouw aan God en 
pligt? Juist het tegendeel heeft plaats. Ziet 
men dan niec, hoe angstig Hij worstelt, om dee 
ze uitspraak der zinnelijkheid te overmeesteren, 
en zich boven de zwakheid des vleesches te vers 

heffen? Ziet men niet, hoe het angstzweet nn 

gelaat bedekt en zich met het stof vermengt, hoe 

Hij 
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Hij zich met zijn aangezigt op de aarde werpt, 
en hoe Hem een Engel, te zijner versterking, 

moet worden toegezonden? Hoort men Hem 

niet bidden: Mijn Wader, indien het mogelijk 
is, laat dezen drinkbeker van mij voorbijgaan; 

doch niet mijn wil, maar Uw wil geschiede! ? 

Men leze dit gebed aandachtig, en bewondere 

den heiligen Lijder! 
Vraagt Hij om ontheffing van zijnen dood, 

Hij spreekt dezen wensch slechts voorwaardelijk 

uit, en deze voorwaarde laat Hij niet onge- 

merke invloeijen, maar Hij zet haar op den voor- 

grond , Hij begint en eindigt er mede, Fene zaak; 

welke wij, in zulk een beknopt gebed, twee- 

maal aantreffen, moet wel vooral zwaar bij Hem 

gewogen hebben; en het ís, als of de Heer ons, 

door deze herhaling, op den weg helpen wil, 
om zijne bedoeling regt te verstaan, en zijnen wil 
niet te miskennen, Niet voorwaardelijk , maar 
vast en onwankelbaar , daarentegen, en als op eene 

rots gegrond, is de bijvoeging: Vader, Uw wil 
geschiede! En hier is het juist, dat zijne on- 
zondige, onbevlekte en heilige natuur op het 
treffendst uitkomt. Hoe vast hecht hij zich aan 

God; hoe kleeft Hij den Vader aan; hoe stellig 
verklaart Hij, van Hem alleen te willen afhangen! 
Zijn vleesch moge iets anders begeeren; zijn geest 
is en blijft eenswillens met God! Hoe beteugelt Hij 
zijne zinnelijkheid, en wijst Hij haar hate grenzen 

N 2 aan , 
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aan, welke zij niet mag overschrijden! Ook te 
midden van den bangsten worstelstrijd blijft het zij= 
ne keus en leus, dat de wil des Vaders geschiede, 
en, zelfs met de vreeze des doods in het hart, 

onderwerpt Hij zich aan Gods raadsbesluit. Hoe 
moest zijne ziel dan niet doordrongen zijn van 
liefde, gehoorzaamheid en getrouwheid aan God; 
en hoe rein, edel en onbaatzuchtig was nu zijne 
onderwerping, naardien het vooruitzigt van eig 

heerlijkheid aan dezelve geen aandeel had, m 
dezelve veeleer eenig en alleen de vrucht was vafì 
zijne innigste verkleefdheid aan God! Wat zede» 

lijke waarde is in de onderhouding van eenig voors 
schrift gelegen, indien dit voorschrift met den trek 
van ons hart overeenstemt ? Dan behoeven wij 
immers maar onze neiging blindelings te volgen, 
werwaarts dezelve ons leiden wil, Maar wanneer 
gevoel en vleesch zich tegen zoodanig voorsch 

derwijze aankanten, dat de overeenstemming van 

eigen zin met den wil van God niet, dan door 
de grootste zelfverloochening verkregen wordt, 
en op den bangsten strijd, onder gebed en angst- 
zweet, te staan komt; dan bewonderen wij de 
gehoorzaamheid, volgzaamheid en onderwerping 
van Hem, die zeggen kan: Vader, niet mijn 
wil, maar Uw wil geschiede (154)! Juist moest 

(154) „ Haec praecipua pars erat obedientiae, quod 
Ez) v0- 
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alzoo die doodsangst van jezus in Gethsemané, 
dienen, om zijn onbevlekt en heilig karakter op 

het heerlijkst te doen uitblinken. Hij werd ver- 
zocht in alles, en deze verzoeking moest juist 
hare uiterste grenzen bereiken en ten hoogsten 
top klimmen, zoodat zij Hem zelfs de zucht om 
ontheffing deed slaken en de versterking van eenen 
Hemelbode noodzakelijk maakte; zou zijne ge-. 

hoorzaamheid aan God eene beproefde gehoor-. 

zaamheid zijn, en eene kracht verkrijgen en vere, 
toonen, welke alle verdere mogelijkheid tot be- 

zwijken buitensloot. 
Zoo is het ons dan in Gethsemané aanschou* 

welijk gemaakt, hoe jezus geoefend en door 
lijden geheiligd en gehoorzaam geworden is tot 
den dood, ja, tot den dood des kruises, Die nog 

tot den bloede toe niet gestreden heeft, heeft den. 
hoogst mogelijken trap van volmaaktheid nog 
niet bereikt. Dit heeft yrzus gedaan, en alzoo 

is Hij ons geworden een Joogepriester, heilig , 
on- 

voluntatem suam contra naturale desiderium Patris con“ 

silio submittit” Grorrtius, ad Matth, XXVI: 39, 

Homo naturaliter a cruciatu et morte abhorret, et in eo 

nullum est peccatum aut defectus, sed potius illic obe- 

dientiae CurIsSTI excellentia conspiciendam se prae_ 

bet, quod statim appeticum istum neturalem compescit 

„ Et voluntati paternae submittit” STEPHANUS CUR= 

CELLAEUS, Lib. V, C.7. Conf. etiam GERH, JOAN,- 

vossius, Harm. Evang. Lib, Ve C. 20. 
N 3 
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onnoozel , onbesmet, afgescheiden van de zondae 

ren en hooger dan de hemelen (155). Ì 
3.) Maar, zegt men, al was jezus lijden en_ 

gebed in Gethsemané niet strijdig met zijne on= 
bevlekte heiligheid; heeft Hij zich aldaar echter 
niet zeer Kleingeloovig en kleinmoedig betoond? 
Hoe is die verslagenheid en angstvalligheid met 
de volkomene bewustheid zijner onschuld en met 

zijne eigene getuigenis: De Wader heeft mij nie 
alleen gelaten, overeen te brengen? Wordt Hi 
niet beschaamd gemaakt door eenen SOCRATESs 
die gelaten den gifbeker dronk, of door eenen 

SENECA, die zich koelbloedig de aderen deed: 

openen ? 8 
Ter beantwoording dezer bedenking zijn in het 

voorgaande reeds enkele wenken gegeven, welke 
wij niet herhalen willen (156). Het eigenaar= 
dige der gemoedsaandoeningen is juist hierin gee 
legen , dat zij, als ebbe en vloed, rijzen en da= 

len, en dat men in sommige oogenblikken eené 

angstvalligheid gevoelt en aan den dag legt, wel= 
ke men, in andere oogenblikken, wanneer de 
geest weder zijne vastheid hernomen heeft, naau= 

welijks zelf begrijpt (157). En waarom jezus zel 

Cass) Hebr. VII: 26. Men vergelijke hier de Verhe 
van w. SCHRÖTER in KROM'S, Nieuw Christ, Magae 
zijn , MIL. bl. 399, volgge 

(156) Hoofdst. Il, S. 4. en IV. S. 2. 

(157) Men zie 8. 2e van dit Hoofdst. op het eindes 
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gemoedsaandoeningen juist in Gethsemané den 
hoogsten graad bereikt hebben, is boven aange 
toond (158). 

Te onregte zou men ’s Heilands gedrag in 
Gerhsemané Aleingeloovig noemen. Dit zou het 
geweest zijn, indien hij aan Gods hulp en nabij- 

heid gewanhoopt hadde; indien Hij op eigen be- 

houd ware bedacht geweest; indien Hij zijne sterk- 
te niet gezocht hadde in het gebed; indien Hij 
zieh niet zoo onbepaald aan den wil des Vaders 
verbonden en onderworpen verklaard hadde, Het 
is waar, de vreugde der toekomst was thans voor 
Hem verduisterd en geheel zijne ziel alleen met 
zijnen kruisdood bezig; maar hoe dikker duis- 

ternis Hem omgaf, des te heerlijker blonk zijn 
geloof uit. Nu was zijne berusting in den wil 
van God minder het uitwerksel zijner verwachting 
der aanstaande heerlijkheid , dan wel het gevolg 
zijner geheele verkleefdheid aan den Vader, wiens 
raad Hij volgen en wiens wil Hij volbrengen wil- 

de, niettegenstaande Hij in zijne hoop op be- 
looning daartoe kracht noch ondersteuning vond. 
Zijne onderwerping aan den wil van God was 
dan hier de vrucht van een geloof zonder te zien, 
hoedanig geloof Hij zelf heeft zalig geprezen (159, 

en hetwelk in ABRAHAM zoo hoog geroemd 

wordt 

(158) Hoofdst. III. $. 6, 

(159) Joan, XX: 295, 
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wordt (160). Zóó gaf Hij Gode de eer; zóá 
toonde Hij geheel en al van den Vader te willen 

afhangen en zich aan denzelven geheel toe te vere 
trouwen; zóó heeft Hij ons, door zijn eigen 
voorbeeld, geleerd, dat des Christens hoogste 
eer en zaligheid gelegen is in het volgen van God, 
werwaarts Hij ons leiden wil, ook langs de moeie 
jelijkste wegen. Stil te zijn, als het gespeens 
de kind, ook in den bangsten nood; en den Va= 
der blindelings aan te kleven, hoe ook vleesch 

en hart zich daartegen verzetten; zich zelven te 
verloochenen, zoo als en dewijl de Vader het 
wil; nergens, dan bij Hem, troost en hulp t 

zoeken, en zich mét ziel en zin aan Hem te on= 

derwerpen: dat mag eerst gelooven heeten. Hoe 
rijst dan de diep vernederde Heer in onze schate 
ting! Zulk gelooven eerst maakte Hem tot den 
oversten Leidsman en Voleinder des geloofs (161). 
Gelijk zijne heiligheid te heerlijker uitblinkt, naar 
mate zijn angst hooger geklommen was, en naaf 
mate zijne gehoorzaamheid alzoo minder aan het 
vooruitzigt op zijne nabijzijnde verhooging mag 

worden toegeschreven; zoo moest ook juist deze 

hoogst geklommen angst strekken tot beproeving. 
en verheerlijking zijns geloofs. 

Niet 

(160) Rom. IV: aoma5. Hebr. XI: 8— 19. | 
(161) Hebr. Xll: 2, Men zie nog Hoofdst, II, $, 4a 

op het einde, 
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Niet minder ongegrond is het zeggen , dat ’s Hei. 
lands bange strijd in Gethsemané niet zou overeen 
te brengen zijn met de bewustheid zijner onschuld. 
Zoo min de overtuiging van Gods gunstig en ver- 

mogend aandenken aan Hem, of de vreugde, die 
Hem voorgesteld was, zijne ontroering beletten 
kon; even min was ook in de bewustheid zijner 
onschuld een waarborg tegen dezelve gelegen. Of 
zou dan de onschuldige, die aan wraak en boos- 
heid opgeofferd wordt, daarom, omdat hij on- 

schuldig is, geene aandoeningen mogen laten blij- 

ken? Nam jezus, door zijne onschuld , ook 
den pligt op zich, om koelbloedig te sterven ? 
Integendeel moest juist de bewustheid zijner rein- 
ste onschuld en zijner liefderijkste bedoelingen 

den Zaligmaker te meer bedroeven en bezwaren, 
dewijl zich aan deze bewustheid van zelve hech- 

ten moest de gedachte aan de ondankbaarheid , 
ongeloovigheid, snoodheid en onbekeerlijkheid 
zijner moordenaren. Bovendien herinnere men 
zich, wat desaangaande boven (162) is aange- 
merkt. Jezus moest lijden en sterven om der 

zonde wil: Hij, regtvaardige, voor de on- 
regtvaardigen (163). Niet door vergankelijke 
dingen, zilver of goud, zijn wij verlost, maar 

door het dierbaar bloed van caristus, als een 

onbestraffelijk en onbevlekt Lam (164). Juist 
we- 

(162) Hoofdst. III, SS. 3, 4. 

{163) 1 Peer, III; 18, (164) 1 Petr, 1:18, 19. 
N 5 
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wegens zijne volkomene onschuld en vlekkeloo= 
ze heiligheid, moest Hij dan te meer tegen den 
kruisdood, als uitwerksel van de zonde en als 

noodzakelijk tot verzoening der wereld met God, 
opzien en van denzelven terugbeven. . Was de — 
kruisdood niet de vloek der Wet, die op het 

menschdom rustte? Was hij niet het toonbeeld 
van Gods heilig en geducht ongenoegen over de 
zonde? Dat Hij nu, die geene zonde gekend heeft, 
tot zonde moest gemaakt worden, dat Hij, die, 
zoo onvermoeid , voor de eer van God geijverd 
had en zich niet minder, dan de Vader, over de — 

snoodheid der wereld bedroefde, als een vere 

worpene , als een gevloekte, aan het kruishout 
sterven moest: wie kan de grieving, de smart, 

den afkeer, de droef heid en angst beseffen, wel- 
ke, bij zulke voorstellingen, de heilige ziel van 
Jezus vervullen, en als overstelpen moesten? 
Naar mate zijne liefde tot God inniger en groo= 

ter en zijne ziel afkeeriger was van alle zonde; 
naar die mate moest ook de kruisdood, als 
rantsoen voor de zonde, in het vooruitzigt af 

schuwelijker en verschrikkelijker voor Hem zijns 
Eindelijk bestempele men het gedrag van je- 

zus niet met den naam van leinmoedigheid of 
lafhartigheid. Veeleer bewonderen wij daarin de 
ware menschelijke grootheid en den echten hel= 

denmoed, Het is zoo, om dit te verstaan, moet 
men 
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men zich ontdoen van die verkeerde begrippen; 

welke men zich veelal van grootheid vormt. Groot 

kan toch wel het gedrag der zulken niet genoemd 
worden, die zich trotschelijk verheffen boven de 

teedere aandoeningen der menschelijke natuur, 

die droefheid en angst als hunner onwaardig be- 

schouwen, en die zich met eene onnatuurlijke , 

of wezenlijke, of voorgewende, ongevoeligheid 

in de armen van den wreedsten dood werpens 

Immers heeft ook het menschelijk hart zoowel, 

als het verstand, zijne onvervreemdbare regten, 

en de volmaaktheid des menschen bestaat geens- 

zins in de verheffing van het laatste ten koste van 

het eerste , maar wel in de overeenstemming van 
beide ter volbrenging van den wil van God. Is 
de mensch geheel verstand en redenering, dan 

zal Hij in alles den stempel der dorheid en koel- 
heid dragen, en zijne gehoorzaamheid aan God 
kan geen uitwerksel zijn eener hartelijke, vurige 
liefde. Is hij geheel gevoel, dan missen zijne 
gemoedsbewegingen den breidel, die dezelve be- 
teugelen en ten goede rigten moet. In jezus is 
de volmaaktste menschelijke grootheid zigtbaars 
want Hij leed met het innigst gevoel , doch Hij 
bestuurde dit gevoel ter overeenstemming met den 

wil van God. 
Alleen de verbijsterde dweeper of de trotsche, 

ongevoelige , Stoïcijn, die, door dwaasheid ver- 
blind, juist het edelste en schoonste in zich zel- 

ven 
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ven gedood heeft, kunnen hoogmoediglijk den 
dood verachten , en elkander juichende voor den 

vreesselijken brandstapel verdringen. , Waare 
» lijk, indien jezus in den hof van Gethse- 
> mané, of toen Hij aan het kruis hing , dron= 

„ ken van vreugde had gejuicht; dit zou mijn 

9 harc, in plaats van het tot Hem te verheffen, 

» van Hem verwijderen (165).”” Jr zus was noch 

ongevoelig, dat Hem de verwachting van den 
bitteren kruisdood niet in het binnenste zijner 
ziel zou geschokt hebben, noch hoogmoedig, 
dat Hij dit gevoel, als zijns onwaardig, zou heb= 
ben onderdrukt of ontveinsd. Welk een heerlijk 

licht werpt, integendeel, zijne diepe ontroering 
op zijn gansche lijden! Deze ontroering is ons 
het bewijs, dat Hij niet bedwelmd door de vreug- 
de der toekomst, niet in eene woeste vervoering 

of in wilde geestdrijverij , niet met de hardvoch- 

tigheid van eenen ruwen mensch, leed en stierf ‚ 

maar, integendeel, nadenkende over en besef= 
fende al het akelige van zijn lot. Met volkomene 
bewustheid van hetgeen Hem wedervaren zou, 

trad Hij zijne lijdensbaan in; en als bezonnen, 
zachtaardig, teedergevoelig mensch , wiens ge- 

hoorzaamheid en liefde te meer uitkomt, naar 

mate hij door droefheid en angst meer wordt ter 
neder gedrukt, nam Hij den drinkbeker uit de 

hand. 

(165) Woorden van sCHRÖTER, te dep. bl, 403 
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hand zijns Vaders aan. Het is waar, die onver” 
schrokkenheid bezat onze Heer niet, welke vele 

zoogenoemde helden der geschiedenis betoonden, 
door de grootste gevaren te trotseren, of zich 
blindelings in de armen des doods te werpen. 

Maar wil men dezen heldenmoed ontleden, dan 

was hij veelal of het uitwerksel van volslagene 
ongodsdienstigheid, onbezonnenheid, roekeloos. 
heid of hoogopgewekte geestdrift, waarmede 

alle bedaard nadenken onvereenigbaar is, of van 

natuurlijke hardvochtigheid, ongevoeligheid of 

zelfs zatheid des levens, of van ijdele roemzucht, 
die het verwijt van lafhartigheid ontvlugten en 
zich eenen onsterfelijken naam verwerven wil» 

de (166). Maar voor dit alles was onze Hei- 
land te groot. Daarbij vertegenwoordige men 
zich de ontzettende hoogte, tot welke zijn lij= 
den klimmen moest; men bedenke, dat Hij min- 

der nog in het ligchaam, dan in de ziel leed, 

in welk opzigt geen menschelijk lijden met dat 
van den Heer kan vergeleken worden; men hou- 
de in het oog, dat alles Hem te voren tot in de 
geringste bijzonderheden toe bekend was; men 
voege hierbij, dat van zijne volstandigheid de 

ver- 

C166) Zeer juist zegt SAURIN, Disc. X. p. 253, 
254. „ Cette constance, que Pon admire dans quelques 
» 8rands hommes du paganisme, ne fut qu’un dernier ef- 
„ fort de l'orgueil et de l'amour de la gloire.” 
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verlossing der wereld zou afhangen ; men verges 
te bij dit alles niet de volmaaktste onschuld , de 
onbaatzuchtigste liefde en de zachte geaardheid 

van den Lijder: — en men zal die hooggeklom- 
men droefheid en angst niet alleen zeer natuurs 

lijk vinden, maar men zal Hem dezelve ook tot 

eere moeten aanrekenen, Bovendien perst Hem 
zijn angst geene ijdele klagten uit, en Hij bejame 
mert niet wanhopig zijn lot; maar Hij neemt zije 
ne toevlugt tot het gebed, Hij werpt zich, bee 
hoeftig en diep afhankelijk , voor zijnen hemel 
schen Vader neder, — en dit is voorzeker ig 

den nood datgeen, wat ons allermeest betaamt, 

en waarin onze hoogste eer gelegen is. En wel- 

ke is de inhoud van zijn gebed? De betuiging 
eener volkomene eenstemmigheid met en onder= 

werping aan den Vader, In waarheid, van wel 
ken kant men ook den lijdenden Zaligmaker bee 

schouwe, overal spiegelt zich in Hem de ware 
adel en grootheid der menschelijke natuur (167), 

4.) Eindelijk zou men nog kunnen vrageng 
hoe jezus zielelijden in Gethsemané overeen= 
stemme met zijne goddelijke Natuur ? 

Wij vermelden deze vraag , meer om niets te 
hebben voorbijgegaan, wat eenige zwarigheid 
zou kunnen baren, dan wel omdat zij, na al hee 

_aan- 

(167) Men verg. HARWOOD, te4, pe S, 165e HOOtp 

en PRINS, Leesboek bl, 119 — I2Ie 
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eangevoerde , eene opzettelijke beantwoording zou 
schijnen te behoeven. Jezus leed, bad en streed 

als mensch, Belette zijne goddelijke natuur niet, 

dat Hij een menschelijk ligchaam en eene men« 

schelijke ziel aannams zij belette even min, 

dat deze beide aan de wetten der menschelijke 
natuur onderworpen waren, dat zij, in derzel- 

ver werkzaamheden, zich geheel naar den gang 
der menschelijke natuur schikten;, dat zij in de 
behoeften, neigingen en begeerten der mensche. 

lijke natuur deelden, en alzoo ook voor droef.» 

heid, smart, angst, uitputting, gelijk ieder 

mensch , vatbaar waren. Vraagt men, of jezus 

dan in Gethsemané zijne alwetendheid had afge- 

legd, dat Hem de heerlijkheid der toekomst en 
de zalige gevolgen van zijnen dood niet tegen 
dien angst beveiligden, dan is deze vraag reeds 
boven beantwoord (168). Vraagt men, of zijs 
ne almagt Hem in dien strijd niet zou hebben 

kunnen ondersteunen; zoo vergeet men, dat je= 
zus als bloot mensch geleden heeft, dat Hij, 
niet als God, maar als mensch gehoorzaamheid 

leeren moest uit hetgeen Hij leed, dat Hij als 

mensch moest worden geoefend, geheiligd en 

volmaakt, en dat de vreugde, die Hem voorge- 
steld was, de belooning zou zijn op zijnen wél 
volbragten strijd op aarde. Hij moest gehoor- 

zaam 

(168) S.2. No, 3. van dit Hoofdstuk. 
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zaam worden tot den dood, ja, tot den dood | 

des kruises; en niet de kruisdood op zich zele 
ven , maar de kruisdood, gewillig, volgzaam en 

onderworpen geleden , moest Hem den weg banen 
tot zijne heerlijkheid. Zoo min Hij in de woes. 
tijn steenen in brood veranderen kon, zoo min 

kon Hij in Gethsemané zich boven de vreeze des 
doods verheffen ; en zoo min Hem zijne goddee 
lijke Natuur van eten, drinken, slapen ontslaan 

kon, zoo min kon zij Hem vrijwaren van di 
droefheid en angst, welke Hem in Gethseman 

aangrepen. Wil men hierin iets vreemds vi 
den; men zou het geheele lijden van yezus 

een onoplosbaar raadsel maken, Te midden 
zijne goddelijke Natuur «houdt de menschelijke, 
onafhankelijk van de eerste en ongehinderd, 

ware het, haren eigenen gang. Zóó alleen k 
Hij zijnen broederen gelijk worden in alles, « 
verzocht worden, gelijk zij; zóó kon Hij behoefe 
te hebben aan de versterking eens Engels , ze Hij 
voorzeker, als Heer der Engelen, niet noodig 
had ; zóó alleen kon in zijn lijden en sterven zijne 

onderwerping en gehoorzaamheid aan God, en zij- 
ne alles overklimmende liefde tot de menschen 
doorstralen. Kon Hij, ofschoon de Zoon zijnde, 
sterven3 Hij moest dan ook, ofschoon de Zoon 

zijnde , in ziel en ligchaam kunnen lijden, en dit 
lijden moest, aangemerkt den drinkbeker, die 

Hem verbeidde, juist die hoogte kunnen beklime 
__ men, 
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ten, tót welke wij hetzelve werkelijk in Gethse= 

mané gestegen zien, 

5. 4 

Handhaving van ’s Heilands eer in zijnen 
uitroep aûn het kruis. 

Hetgeen wij, ter Verdediging van °s Heilands 
‚ ‘hooge waardigheid en onbevlekt karakter in Gech- 
Ì 
| ‘semané, gezegd hebben, is‘ook grootendeels op 

‘zijnen ùittoep aan het kruis toepasselijk, 
De uitroep: Mijn God, mijn God! waarom 

hebt Gij mij verlaten? is, gelijk wij boven aan- 
getoond hebben (169), eee, door de ijsselijkste 
smarten den Heere afgeperste, bede om spoedi- 
ge verlössing uit zijn lijden ; waärbij Hij ons dan, 
‘even als in Gethsefnané, verschijnt als de voor de 

diepste smart vatbare, behoeftige en van. God 
‘afhankelijke, Lijder. De kruisdood was de laat- 
ste, bitterste, teüg uit den drinkbeker, die Hem 

te drinken stond, Bijzonder waren zijne ‘smar- 
ten tegen het einde der drie-urige duisternis tot 
de ontzettendste hoogte geklommen. Deze duis- 
ternis zelve was zoo regt geschikt, om de hevig 

gefolterde ziel van jezus met zwarte en akelige 
beelden te vervullen, gelijk zij , uit hoofde van 

het 

(169) Hoofdst, IL, $, 6, 
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het drukkende en broeijende der lucht, waarmee 

de zij gepaard ging , zijne ademhaling belemmeren 
en Hem alzoo bovenmate benaauwen moest. Hiere 

bij kwam, ten gevolge daarvan en van het aate 

merkelijk bloedverlies, een brandende dorst, die 
zijne tong aan het gehemelte deed kleven en 
Hem schier deed versmachten, Hoe kan het ons 

dan bevreemden , dat juist toen, toen de nood 
op het hoogst geklommen was, de verzachting 
door Hem ten hemel werd opgezonden, om 
nu welhaast uit zijn lijden verlost te worden’ 
In zoodanigen allerverschrikkelijksten toestand 

was dit immers van onzen Heer, die aktijd ú 
den nood zijne toevlugt tot het gebed genomen 
had, niet anders te verwachten, te meer, daar 

Hij met volle bewustheid leed tot aan zijnen dood 
toe, Wij vinden derhalve deze bede nier alleen 

natuurlijk , maar ook met zijn voeger bestaan en 
leven geheel overeenstemmende, Ware er, ons 
der de zeven kruiswoorden, niet één, waa 
het diep gevoel zijner smarten bleek 5 wij zi 
den zijn laatste lijden niet regt verstaan, en dit 

niet weten overeen te brengen met zijn lijden in 
_„Gethsemané. Doch de bede aan het kruis-doet 

ons zien, dat Hij, tot aan zijnen doodsnik toe, 

al het ijsselijke van den drinkbeker gevoelde, dien 

Hij reeds te voren, met zoo veel angst en ont= 

roering, had tegemoet gezien. 
Ware de Heiland aan het kruis in ijdele en 

klein- 
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‘kleinmoedige klagten uiegebarsten , of had Hij ge- 
twist met God en blijken gegeven van teleurge- 
stelde verwachtingen, of had Hij zelfs zijne ge- 
tuigenis, dat Hij de Zoon Gods was, herroepen; 
‚dan, voorzeker, zou men te vergeefs pogen, 
zijne eer te redden. Doch niets van dit alles is 

geschied. Met bewondetenswaardige lijdzaam- 
heid en met onbezweken geduld had Hij zijn lij- 
den gedragen; en waarom zou Hij dan nu, daar 
ij wist, dat alles volbragt was (170), niet 

om eene spoedige verlossing hebben mogên bid- 
den? Hierin, toch, is geen zweem van onge- 
duld, berouw of ontevredenheid over Gods be« 
stellingen met Hem te vinden. Beschouwde Hij 
niet alles, wat Hem overkwam, als Hem toé- 
gezonden door den Vader; en bij wien anders, 
dan bij Hem, kon en moest Hij dan ook nu uit- 
komst en hulp zoeken? Waarom zou het Hem 
dan tot oneer verstrekken, dat Hij, in de beslis= 
sende ure en in den bangsten nood, tot den Va- 
der vlugt? Zijne bede behelst niets zondigs, noch 
zijns onwaardigs. Immers blijkt daaruit juist, 
hoe zeer Hij zich aan God vérkleefd gevoelde. 

Gee 

(170) De uitroep: Mijn God! enz, werd onmiddellijk 
gevolgd doot het woord: Mij dorst! weshalve de bijvoe- 

ging van JOANNES: Hierna Jezus wetende, dat nu alles 

volbrast was enz. (H. XIX: 28.), welke eigenlijk tot 

laatstgemeld woord behoort, ook op het eerste moet bee 

trokken worden, 

Oz 
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Gelijk het hulpeloos kind, in het bangst gevaar; 
zich aan zijnen vader aansluit, zoo deed ook one 
ze Heer; en de bede, welke Hij ontboezemde, 

stemt met den drang der behoefte van het gods- 
dienstig en beklemd hart even zeer, als met den 
uitdrukkelijken wil van God overeen: Roep 

aan in den dag der benaauwdheid ; ik zaler u 

uithelpen (171). D| 
Even min is in die bede eenig spoor van onge: 

loovigheid of wanhoop te vinden. De ongelog- 
vige of wanhopige keert zijne ziel veeleer van 
God af, dan dat hij dezelve ten hemel zou ve 

heffen en om uitredding bidden. Die zich, 
den waren zin des woords, van God verlaten re 

kent, kan immers geene hulp bij Hem zoeken» 

Jezus, daarentegen, roept God om verlossing 
aan, en Hij doet dat in eene bewoording, welke, 

in derzelver verband beschouwd, niet alleen gee 
ne twijfeling aanduidt, maar ook de uitdrukking 

is van het volledigst en onbepaaldst vertrou- 
wen (17e). Heeft de uitroep, in ons oor, & 
iets hards; men blijve aan den klank niet han= 
gen. Er is evenmin iets berispelijks in gelegen, 

als jezus zou moeten gerekend worden, zijnen 
kinderlijken pligt vergeten te hebben, toen Hij 
tot zijne Moeder zeide: Vrouwe! wat heb ik 

met 

C171) Ps L: 15, 

(172) Men zie Hoofdst, II, $. 6, 
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met a 4e doen (173)? Bovendien verzere men 
piet, dat ber woorden zjn van eenen Dichter, 

en wel van eenen Oosterschen Dichter, die door 

den de spouers, voorzeker, indien im den uit- 

roep werkelijk iers ergerljks ware gelegen ge- 
weest, dasrvan part) gewokken en hunne be- 

spoutingen daardoor ondersteund hebben. Doch 
mets hiervan is geschied Integendeel had he: 
geheele Iden van den Zaligmaker, gepaard met 
de wergezellende omstandigheden, die uicwerking , 
dat de Hoofdman uitriep: Waarlijk, deze was 
Gas Zoen! en dat velen, op hunne borsten 

slaande , den Kruisberg verlieeen. Ook heeft de 
Yeiland, im den hoogsten nood, niet te vergeefs 
vor zjmen God gebeden. Hg is verhoord ge- 

worden. Na eenig vocht te hebben genomen, 
riep Bg her wiemfwoord uit: Hes ós volkrag: ! 
waarop onmiddellgk volgde: Vader, is uwe han- 

den Beveel ik mijnen geest! 
Jk, wij derven jezus bestaan bj den uitroep 

pier alleen zasmariijk en emberlek:, maar ook 
gros noemen. Her is waar, eene groocheid be= 
zat Jezus miet, boedanige zekere gekruiste slaaf 
bezat, welke geene smart hoegenzamd liet blg- 

ken, maar zelf, wor vermeerdering derzelve, 
met 

(73) Joas. U: 4 
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met zijne vastgenagelde voeten wrikte, en de 
wonden meer en meer open reet (174). Doch 

eene zoodanige grootheid is niets anders dan een 
ruw en hardvochtig verachten van ligchaamss 

smarten, en eene trotsche verheffing boven pijn, 
welke toch gedragen moet worden. Wie zou 
kunnen wenschen, dat jezus dus geleden had 
de? Dan zou ons hart zich van Hem afkeeren 
en bovendien zou Hij ons, vergeleken met zijt 
vroeger leven, een onverklaarbaar raadsel zij 
geworden. Doch eene edeler en waardiger groot 
heid spreidde Hij ten toon, door te gevocle 

wat Hij leed, door zich boven dat gevoel niët 
trotschelijk te verheffen, en door zich niet « 
schamen , hetzelve openlijk te belijden. Jezus 

was, ook in de diepste ellende, groot, door dt 
Hij over zijne moordenaren henen zag, en 
hart tot God verhief, dien Hij nog steeds bleet 
beschouwen als den Beschikker van zijn lot, €£ 
door dat Hij, niettegenstaande zijn allet bite 
lijden, nog moeds genoeg bezat, op Hem te ver 

trouwen. Jezus was groot in dien diepen oot= 
moed, in dat innig besef zijner afhankelijkheid 
van God, in die onderworpene lijdzaamheid en 
in dat geloovig verbeiden van den Vader, welke 

(174) Men zie het Nieuw Christ, Maandschrift , uitge 

gevon door de Rengsvergadering van Amsterdam, Deel Va 

No, 3, bl, 168, volgge 
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Hij aan het kruis openbaarde, en waarvan ook 
zijne bede getuigde. Ook had God daarin een 
‘welbehagen , naardien de verhooring onmiddellijk 
volgde. 

‚ En welk een aanminnig en belangrijk licht, 

eindelijk, werpt deze bede op de overige kruis- 
woorden ! Het was alzoo geene gewelddadige of 

trotsche onderdrukking of ontveinzing zijner in- 
wendige bevinding, geene vertooningmakende 
praalzucht , geene gehuichelde grootheid of 

dweepzieke overspanning, maar het was blanke 

‘opregtheid, reine waarheidzin en innerlijk gee 
ivoel des harten, toen Hij bad: Vader, vergeef 

‘het hun, want zij weten niet, wat zij doen ! 
of toen Hij den moordenaar antwoordde: He- 

den zult gij met mij in het Paradijs zijn, of 
toen Hij den adem uicblies met de betuiging: Het 
is volbragt! Vader, in uwe handen beveel ik mij- 
nen geest! Waren deze allergewigtigste verkla- 
ringen in eene soort van verbijstering of vervoc- 
ring uitgesproken ; wij zouden niet weten, wel- 
ke waarde daaraan te hechten. Maar de bede: 

Mijn God, Mijn God! waarom hebt Gij mij 
verlaten? staat ons borg, dat zij uit een gevoe- 
lig, nederig, op God vertrouwend en rein hart 
zijn voortgevloeid, en dat wij ons derhalve op 
de waarheid, opregtheid en getrouwheid derzelve 
volkomen kunnen verlaten. 

El 

O4 al 
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5. 5- 

Jezus grootheid in zijn lijden. 

Wij meenen het onbevlekt karakter en de hoo» 

ge waardigheid van onzen Heer onder zijn lij. 

den , genoegzaam gehandhaafd en tegen be- 
denkingen , welke hier konden worden inge- 
bragt, verdedigd te hebben. Mogten er, behal- 
ve de uitdrukkelijk geroemde, nog andere be= 

zwaren uit te denken zijn; men zal dezelwe, 

vleijen wij ons, in al het aangevoerde opgelost 
en beantwoord vinden. Doch wij wenschen 

meer te doen. Het is niet genoeg, dat er in den 

tijdenden Heer niets berispelijks gevonden worde; 

wij moeten ook in dat lijden zijne ware groot- 

heid opmerken. Het laat zich, toch, reeds van 
voren vermoeden, dat een tooneel, zoo eenigen 
uitstekend, als dat in Gethsemané , - niettegen- 
staande alle uitwendige vernedering, waarin het. 

zelve ons den Heer te aanschouwen geeft, ook, 

aan den anderen kant, weder bij uitnemendheid, 

en juist daarom te meer, zal geschikt zijn, om 

Hem in zijne volle achtbaarheid, voortreffelijk- 
heid en verhevenheid te doen kennen. En, in 

derdaad, naar mate Hij dieper vernederd was, 

naar die mate is Hij grooter en beminnelijker in 
onze oogen. Is dic een doorgaande stelregel: 

dezelve is vooral van toepassing op het gebeurde 

in 
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in Gethsemané. Hier, toch, verschijnt ons de 
Heer niet alleen in den hoogsten graad /ijdende , 

maar ook, te midden van dat lijden, werkzaam, 

\€n door de kracht van dat lijden gedreven, om 

‚ zijn hart, vrij en onbelemmerd , voor God uit te 
| storten, en geheel zijne ziel, als ware het, bloot 

‚te leggen. In Gethsemané vooral openbaarde 

zich de Heer dan geheel en al, zoo als Hij was 
‚ en bestond, In dat lijden spiegelde zich en druk- 

te zich volkomen uit al wat in Hem was Is 

het nu vooral in oogenblikken van de heftigste 
gemoedsbewegingen, dat de echte vroomheid en 

de wezenlijke innige godsvrucht van het hart 

gekend wordt; er kan dan ook geen zekerder 
maatstaf zijn tot regte beoordeeling van onzen 

Heer, dan juist zijne houding onder dat lijden 

in Gethsemané. Wat de Heiland dáár, door 

droefheid en benaauwdheid overstelpt, deed, 
sprak, ademde, dat kon niet voorgewend zijn, 

dat kon niet maar in schijn bestaan, dat kon niee 
iets oppervlakkigs of weifelends wezen; maar dat 
moest Hem in waarheid, duurzaam en hebbelijk 
eigen zijn, dat maakte het wezen van zijn ka- 
rakter uit, dat was gegrond en gezeteld in het 
binnenste zijner ziel. Van hoe veel belang is het 

dan, den Heer onder dat lijden regt te leeren 

kennen! Wij hebben tot dus ver, bij de verde- 
diging van Jezus gedrag, ook hier en daar zij- 

ne eer doen uitkomen. Doch de aanmerkingen, 

05 hier. 
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hiertoe betrekkelijk, liggen te veel verspreid # 
weshalve wij het niet ongepast oordeelen, de 

hoofdtrekken van onzen Heiland, zoo als wij de= 
zelve onder zijn lijden opmerken, hier nogmaals _ 

zamen te stellen. Zóó zal dat aandoenlijk lij= 
dens-tooneel in Gethsemané niet alleen geene 

schaduw op onzen Heer werpen; maar het zal, 

integendeel, een glansvol licht zijn, waarin de 

overste Leidsman onzer zaligheid zich in zijne 

volle heerlijkheid, achtbaarheid, grootheid en 
beminnelijkheid openbaart. Naardien echter, het= 
geen wij hier hebben aan te voeren, in het voors 

gaande reeds meerendeels ontwikkeld is, zoo. vang 
schoone men de herhalingen, tot welke wij hice ä 
zullen moeten vervallen, doch die wij, om het 

gewigt der zaak, niet meenden achterwege re 
mogen laten, vermits in dezelve de slotsom van 

geheel ons onderzoek gelegen is. De nu te vers 

melden trekken , zaamgevoegd, mogen dan eene 
flaauwe schets uitmaken van het beeld des. gode 

delijken Lijders, Wij brengen dezelve ot de nas 
volgende, 

1.) Jezus verschijnt ons in Gethsemané zoos 
wel, als op het kruis, geheel als mensch. Zoo 
zeker het ligchaam, hetwelk zich in den hof, 
onder angstzweet en tranen, in het stof krome 

de, en daarna, op Golgotha, aan het kruis ge- 

hecht werd, een menschelijk ligchaam- was; zoe 

zeker was ook de ziel, welke leed, bad en streed, 
eene 
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eene menschelijke. Jezus was vleesch en bloed, 
gelijk wij, in alles met ons verzocht, in alles 
aan ons gelijk, uitgenomen de zonde (175), 
niet maar ten deele, maar geheel, onze Broe- 

der (176). Als God kon Hij niet lijden, maar 
alleen als mensch. Zijne menschelijke natuur 

was, als de onze, vatbaar voor angst en droef- 

heid. Deze had behoefte aan de deelneming en 
vertroosting der vriendschap; deze streed en 
worstelde in den gebede; deze had de ondersteu- 
ning van eenen Engel noodig; deze smeekte 
in Gethsemané om ontheffing van het lijden; de- 

ze ontboezemde hare smart aan het kruishout en 

bad om spoedige verlossing. Geheel het voor- 
val wijst ons dan op den mensch curistTus 
Jezus, die, juist hierdoor, de Middelaar Gods 

en der menschen worden kon (177), en die, of- 
schoon de Zoon zijnde, nogtans gehoorzaam. 
heid geleerd heeft uit hetgeen Hij geleden heeft 
(178). Gelijk de Heilige Schrijvers het ner= 

gens ontveinzen, dat jezus mensch was; zoo 
leeren zij ons den Zijdenden Heer, in navolging 
van Hem zelven, wel uitdrukkelijk als zoodanig 

beschouwen. Zij beiĳveren zich, als ware her, 

om de meest mogelijke eigenschappen der men- 

sehe- 

(125) Filipp. II: 58. Hebr. IV: 15. 
(1276) Hebr, MI: 11. (177) 1 Tim. II: 5. 
(178) Hebr. V: 8. 
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schelijke natuur zamen te stellen, en op jezus 

toe te passen, opdat niemand, die de waarheid 

zocht, in de beoordeeling van Hem mogt miss 
tasten. Trouwens het is zoo verre af, dat dit 

standpunt, waarop de Bijbelschrijvers ons plaate 

sen, iets aan de achtbaarheid van onzen Heiland 

zou ontnemen , dat het, integendeel, het eenige 

ware is, om Hem in zijne volle waarde te lee- 

ren kennen, Zóó, toch, alleen kon Hij ons in 

alles ten voorbeelde verstrekken; zóó alleen we- 

ten wij, naar welken maatstaf zijne gehoorzaam- 
heid, onderwerping, heiligheid, geloofskracht 
en liefde te berekenen; zóó alleen is in zijn lij= 
den, hetwelk Hij als onze Natuurgenoot en Broe- 

der leed, de grond van ons vertrouwen op Hem 
én van onze vertroosting gelegen. 

a.) Jezus leed ín het volle gevoel zijner 
smarten. Ongevoeligheid kan of uit natuurlijke 
hardvochtigheid, of uit trotsche verheffing boven 
smart en lijden, ontstaan. Van beide was de 

Heer even ver verwijderd. De teedere aandoe. 
ningen, welke aan het menschelijk hart meest 

tot sieraad verstrekken, waren ook aan jEzZUS 

eigen, en Hij bezat dezelve juist daarom in te 
hooger graad, dewijl de menschelijke natuur in 

Jem haren vollen adeldom en hare ware groote 

heid bereikt had. Immers is °s menschen groot- 

heid niet daarin gelegen, dat de rede onbepaald 

heerschappij vocre over het gevoel, zoo dat dit 
laat- 
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wig, dae geen van beide deszels wasrgescehie 

grenzen ve buicen ge, em dae beide zich gemeen 

schappelijk onderwerpen zn den wil wan Gad. 

Die alles au had bij jezus plars, zoo als er 

geen oweede voorbeeld uier de geschiedenis km 

werden aangehaald. Hg kende de birerheid wan 
den demkbeker, die Hem ce drinken ond, en 

Hg wise, mer hoedamigen doop, waarom, en 
toe welk cmde, Hij moer gedoope worden. 

Sureke die vooruizig: op zich zelven, our her ze- 

moed wan jezus diep we schokken; deze schok 
moest te groocer zijn wit hoofde wan de onbe- 

viele semberd en heiligheid des Heeren, welke 

wan den Kewisdood, als vrucht en bezoldiging der 
zoude. Ware zw jezus onder dr alles onge 
wachig gebleven: Hij kon nier meer worden voor 
een: sj wooubeeld 

banen vn zich mn, pls vn on 

gier meer kennen; U zonden, zine maag 

nent niee 

zo 
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nomen, eene algeheele plotselinge omkeering zij 
ner menschelijke natuur moeten onderstellen. Doch 

in welk eene schoone overeenstemming staat nú 
‚ zijn uiteinde met geheel zijn leven! Hij blijft, toe 

aan zijnen laatsten ademtogt toe ; de gevoelige, in= 
niglijdende, jrZus. Ook zijn de aandoeningens 

welke Hij laat blijken, zijns zoo geheel waare 
dig. Geen toorn of gramschap over de boosheid 
zijnet vijanden bezielt Hem (want dezen zijn veel. 

eer voorwerpen van zijn tiededoogen), noch barst 
Hij uit in ijdele klagten over zijn treurig lok 
Neen, maar het is droef heid en benaauwdheid, 
welke Hem vervullen; en deze kon en ma 
den Vader in den gebede klagen. Bovendien 
zijn het geene ligchaamssmarten, over welke Hij 

klaagt; maar zijn lijden bestaat in voorstellingens 
die zich aan zijne ziel opdringen, in vooruitzige 
ten en verwachtingen. Behalve nu, dat voor 
zoodanig lijden alleen de nadenkende, de bezae 
digde, mensch vatbaar is; zoo strekt dit lijden 
ook ten bewijze, dat de Heer met volledige bee 
wustheid en klaar besef van hetgeen Hem te 
wachten stond, zijnen kruisdood is te gemoet 
gegaan; dat er geene verwarring of verbijstering 
van zinnen bij Hem plaats had, en dat Hij, ge= 
volgelijk, boven die zoogenoemde helden en 
martelaren, welke , door dweepzucht, geestdrij= 
verij en overspanning vervoerd, alle menschelijk 
gevoel hadden uitgeschud, zoo veel verheven 

is, 
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is, als Hij, uic hoofde van zijne hooggaande ge- 

moedsaandoening, beneden hen schijnt gedaald 

‘te zijn. En het is dit diep gevoel van smart, 

‘eindelijk, hetwelk ons borg staat, dat ’s Hei- 

‚lands geduld, in Gerhsemané en aan het kruis 

betoond , geen natuurlijk uitwerksel van een koe= 

‘ler gestel was, veel minder de vrucht van ijdele 
‚roemzucht of eenigen anderen strafbaren hartse 

‘togt; maar dat het, in den hoogsten zin des 

‚woords, verloochening van zichzelven was, vere 

‚ootmoediging onder de hand van God, lijdzaam- 
heid en onderwerping uit beginselen, Hoe groot, 

‚hoe achtbaar en beminnelijk verschijnt ons dan 

de Heer niet alleen te midden, maar ook om en 

van wege zijne benaauwdheid en tranen ! 

3-) Benevens de gevoeligheid verdienen ook 

de opregsheid, eenvoudigheid en nederigheid van 
jezus onder zijn lijden, onze aandacht. Hij, 

die zich over de aandoeningen van het menschee 

lijk hart schaamt, dezelve beneden zich acht en 

op allerlei wijze zoekt te bemantelen, te ontveine 

zen of te verontschuldigen, de zoodanige vers 

toont niet alleen eene valsche, maar ook eene ge- 
huichelde, grootheid. Vreezende, door het laten’ 
blijken van droef heid , angst en andere gemoeds- 
bewegingen, den eerbied en de bewondering van 
anderen te zullen verliezen, zal hij ook dan, 
wanneer inwendig hartzeer zijnen boezem ver= 
scheurt, in het uitwendige, gelateriheid en koel - 

bloe- 
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bloedigheid trachten te vertoonen, — De dwaùs 
zoekt zijne eer, niet in de veredeling, vorming 
en bestiering, maar in de volkomene verdooving 

en aflegging van alle gevoel. Hoe afkeerig is 
jezus van zulk een ijdel vertoon, hetwelk, id 

de daad, niets anders is, dan bekrompenheid en 
kleingeestigheid! De Heer is in waarheid groots 
dewijl Hij niet vreest, klein te schijnen. Waar= 

heidszin, blanke opregtheid, eenvoudigheid eú 
nederigheid kenmerken geheel zijn gedrag ge 

rende zijn lijden. Hij schaamt zich niet, v 
‚zijne Vrienden te belijden: Mijne ziel is g 
bedroefd tot den dood toe. Hij geeft niet voot 
zich zelf genoegzaam te zijn, om den storm, di 

zijn hart beweegt, te doen bedaren; maar Hij 

bekent, behoefte te hebben aan de deelnemi 
en vertroosting zijner Vrienden, Hij bidt hen, 

om met Hem te waken en zijn leed te helpen 
dragen, Hij schroomt niet, zich één en andere 
maal, met zweet en stof bedekt, aan hen te 

vertoonen, en Hij zoekt, bij herhaling , sterkte 
en uitredding in het gebed. Zelfs aan het kruis 
doer Hij zich geen geweld aan, om zijn smartgee 
voel te verbergen; maar Hij ontlast, ie 

en ten aanhooren zelfs van zijne vijanden, zijn 

geprangden boezem in den uitroep: Mijn God, 
mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten? 
Door zoodanige ongeveinsde ontboezeming van 

hetgeen in zijn binnenste omgaat, toont de Heer, 
die 
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die grootheid zelf te bezitten, welke Hij, geheel 
zijn leven door, zoo nadrukkelijk en ernstig met 
woord en daad had aangeprezen, en die bestaat 
in eenen opregten , eenvoudigen, nederigen zin. 

Maar ook van ter zijde geeft Hij ons hier eenen 
pelangrijken wenk. Hij waarschuwt ons, dat 
wij toch niet zullen trachten te bemantelen of te 
ontveinzen „ wat Hij zelf openlijk en zonder eeni- 

ge achterhoudendheid verklaard en betuigd heeft. 
Blij maakt-van zijne ontroering ; bij de gedachte 
aan zijnen kruisdood , geen geheim; het zou een 
ijveren zijn met onverstand, indien wij zulks 

doen wilden. Wij zouden daardoor toonen, de 
ware grootheid van onzen Heiland te miskennen ; 
en, in plaats van Hem te verheffen, zouden wij 
Hem veeleer onteeren. Want, nier alleen dar Hij 
deed en onuitsprekelijk veel leed, nier alleen dar 
Hij zoo leed; zoo als Hij werkelijk geleden heeft; 

maar ook dat Hij Zekende te lijden: dit zamen 
genomen is het, wat Hem de regematigste aan- 

spraak geeft op onze eerbiedige hulde en bewon- 

dering 
4.) Ook is onze Heer daarom groot te noe= 

men , dewijl Hij, te midden van eigen angst en 

droefheid, nog nuttig tracht te wezen voor dé 
zijnen. Eer Hij zich tot het gebed afzonderde; 
vermaande Hij zijne Discipelen, om te waken ett 
te bidden, ten einde niet in verzoeking te ko- 
men: eene vermaning, welke Hij; na de eerste 

P be. 
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bede, met de waarschuwende bijvoeging herhaalts 

de geest is wel gewillig, maar het vleesch îs 
zwak. Men zou kunnen denken, dat jezus 
in Gethsemané alleen met zich zelven bezig ge» 

weest was, en, onder eigen leed gebukt, het welk 
zijn van anderen voor eene poos uit het oog ver. 

loren had. Ware dit zoo, dan zou dit voorval 

eene uitzondering op zijn gansche leven maken; 
want nimmer, zelfs niet op den weg naar Gol 
gotha, noch aan het kruis, bewogen zich zijne 
gedachten en gewaarwordingen alleen om Hem 
zelven. Doch de toespraak aan zijne Apostelen 
getuigt, dat de Heer, ook te dien aanzien, if 
Gethsemané geheel de zelfde was, dien Hij zich 
steeds betoond had, en die Hij bleef ten einde 
toe: een teeder belangstellend Herder en Leidss 
man der Hem toevertrouwde zielen. Is het dam, 
dat de Heiland hìer door droef heid en angst overe 

stelpt wordt, zoodat Hij nu eens klaagt: Mijne 
ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; dan wee 
der, in de ootmoedigste houding, en in zwaren 
strijd zijnde, om ontheffing van zijn lijden bidts 

te midden van dit alles zijn echter zijne vrienden 
niet vergeten. Nog tracht Hij, in de benaauwd= 
ste ure, door raad en bestuur voor hen nuttig 
te zijn; nog waakt Hij, met teedere zorg, over 

hun heil; nog weet Hij, voor een oogenblik, 

eigen leed — en hoe hooggaande was dit leed ! — 
ter zijde te stellen, ten einde uit zijne eigene 

pere 
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Persoonlijke bevindingen lessen te hunnen nuxe 
af te leiden, Welk eene getrouwheid in het Hem 

aanbevolen werk, welk eene liefde, welk eene 

kracht des geestes! Konden wij ons nu van jE= 

zus lijden een met de waarheid overeenkomstig 

denkbeeld maken; wij zouden dan de grootheid, 

hierin zigtbaar, eerst regt beseffen en naar eisch 
waarderen kunnen, 

5.) Achtbaar en groot is onze Heer voor 
daardoor, dat Hij, in den hoogsten nood, zoo- 
wel in Gethsemané, als op Golgotha, zijne toe= 
vlugt neemt tot het gebed. De Heiland blijft 
alzoo aan de eerste en naaste oorzaken van zijn 

lijden niet hangen; maar Hij ziet als over zijne 
moordenaren heen, om den blik hemelwaarts te 

vestigen. Want hoewel de drinkbeker Hem , voor 
het naast en middellijk, door menschen bereid 
was, zoo beschouwt Hij denzelven nogtans als 
Hem toegereikt door den Vader. Hij wist, daf 

Hij zou worden overgegeven doof den bepaalden 
raad en de voorkennis Gods (179); en van de= 
ze wetenschap doordrongen; vraagt Hij nu hulp 
en verlossing van dezelfde hand, die, langs wel- 
ke middeloorzaken ook, Hem in deze ure ge- 
bragt had, en die ook nu magtig was, uitkomst 
te geven. Tot zulk bidden gevoelde de Heer 
behoefte zoowel, als vrijmoedigheid. Eene groot- 

heid; 

(179) Hand, II: 23. 
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heid, die het gebed niet meent noodig te heb- 
ben, is niet anders, dan ingebeelde waan en 

dwaze hoogmoed, Jezus vertoont eene andere 

grootheid, die , namelijk , welke hare eer stelt in 
een ootmoedig afhangen van den hoogen God. 
Had Hij het gebed zoo dikwerf, door leer en 

voorbeeld , aangeprezen ; zijn gedrag in Gethse- 

mané en op het kruis stemt met beide volkomen 

overéén, gelijk het niet minder overéénstemt 

met Gods wil en beloftes: Roep mij aan în 
den dag der benaauwdheid; ik zal er u uithel- 
pen (180). Hij, wien de nood tot andere red- — 

middelen, dan tot het gebed, aandrijft, - heeft 
nimmer gemeenzamen omgang met God gehad, 
en toont, de eenige bron van licht , moed, kracht — 

en vertroosting niet te kennen, Hoe geheel an- 
ders onze Heer! Hij was in den Vader, en de 

Vader in Hem; de heiligste en innigste gemeen-_ 
schapsoefening met God kad geheel zijn leven 
gekenmerkt; zijn wandel was in den hemel: van 

Hem was het niet anders te verwachten, dan dat 

Hij, in den zwaarsten en bangsten strijd, sterk- 
te en verlossing zou zoeken bij den Vader, en 
dat Hij, op Golgotha, zijn leven biddende zou 

besluiten, 
6.) Maar vooral ontvouwt zich in de wijze, 

hoe 

(180) Ps Ls 15. 
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hoe onze Heer in Gethsemané bad, zijne ware 

grootheid. 

_ In dat bidden ontdekken wij „vooreerst, de oot- 

moedigste en volkomenste onderwerping. Reeds het 

gebed op zich zelf is eene betuiging van behoef- 

te aan en afhankelijkheid van God. Hij, die bidt, 

verklaart juist daardoor, dat hij geheel in Gods 

hand is, dat hij al zijne lotgevallen van God af- 

leidt, en dat hij niet zichzelven, maar God alleen, 

aanmerkt als den Bestuurder van zijn leven. Met 

die ootmoedigheid toonde nu ook jezus bekleed 
te zijn, naardien Hij, in zijne benaauwdheid „. gee- 

ne andere uitkomst begeert noch kent, dan die 

van God afdaalt. Maar welke is de inhoud van 

dit gebed? Hij wenscht van den drinkbeker ont- 
slagen te worden, doch alleen onder de voorwaar= 

de, dat dit mogelijk zij terwijl Hij er telkens bijz 
voegt, dat niet zijn wil, maar de wil des Va-= 

ders geschieden moet. Ademt zoodanig gebed nu 
__niet eene volkomen kinderlijke volgzaamheid, een 
ootmoedig zich nederbuigen voor Gods hoogen en 
aanbiddelijken raad, stil geduld, zachtmoedigheid, 

lijdzaamheid , berusting en onderwerping? Men 
meene niet, dat het bidden om wegneming van 

den drinkbeker hierop eenige inbreuk maakt. In- 
tegendeel doet dit de onderwerping van den Heer 

juist te meer uitkomen. Hij verklaart er toch 

mede, dat die wegneming, zal zij geschieden, 

alleen van den Vader komen moet, en dat Hij 

F3 de. 
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dezelve niet begeert, ten zij zulks met Gods wik 
overeenstemme. Is er nu volkomener onderwer 

ping denkbaar? Maar, bovendien, staat die-zuche 
om ontheffing van den kruisdood niet te vergeefs. 
aangeteekend, en wij zouden haar, in het ver. 

haal van jezus lijden, niet gaarne willen mis. 
sen. Trouwens, deze verzuchting wijst onsy 
beter dan iets anders, de hoogte aan, tot welke 
de benaauwdheid van onzen Heer geklommen 
was: eene hoogte , die den eenigen waren maats 

staf oplevert, om de lijdzaamheid, gehoorzaam 

heid en heiligheid van jezus regt te beoordees 

len. Niet alleen, dat Hij zelf getuigt, tot d 
dood toe hedeneld te zijn; niet alleen , dat he 
zich werpen op zijn aangezigt en het dikke zweet, 

hetwelk langs lijf en leden gudst;, tot den hoogste 
mogelijken angst doet besluiten: maar de Heer 
drukt dien angst bovendien nog, en wel duidelijs 
ker en krachtiger dan door al het opgenoemde, 
door de bede om verschooning van den kruisdood 
uit. Hooger kon de nood met geene mogelijke 

heid klimmen. Maar wat werkt dezelve uit% 
Geene weigering, geene onttrekking aan den 

kruisdood, ook geene onvoorwaardelijke, stellie 
ge, begeerte, dat God Hem daarvan ontslaan 

mogt;. maar eene bede om ontslag, Zijaldien 
zulks geschieden kon behoudens Gods eer en wel 
dadige plannen met het menschdom. Zijn bidden 

blijft dus, piettegenstaande de hoogstmogelijke 

ont- 
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ontroering en tegenkanting der zinnelijkheid, een 

onderworpen bidden , en zijne begeerte, hoe vurig 
en dringend dezelve ook zij, om van den kruis« 

dood ontheven te worden, blijft ondergeschikt 

‚ aan Gods raad. Waarlijk, zulk eene gewillige 
en onbepaalde onderwerping, die op eenen prijs 

van zelfverloochening te staan komt, waarvan 
wij ons niet dan een flauw denkbeeld kunnen 

vormen , mag eerst onderwerping heeten. Deze 

onderwerping doet ons den grooten Lijder met 

‚ verbazing en aanbidding beschouwen. Zóó werd 
‚ Hij, als een lam, ter slagting geleid, en deed 
‚_ Hij, als een schaap, dat stom is voor het aan= 

 gezigt zijner scheerders, zijnen mond niet 
op (181). 

Hiermede is, Zen tweede, allernaauwst verbon- 

den jezus onbepaalde gehoorzaamheid aan God 
en onbevlekte heiligheid, welke in zijn bidden 

_doorstralen. Men verplaatse zich wederom in 

Gethsemané , en vertegenwoordige zich, zoo veel 

mogelijk , de hevigheid van den worstelstrijd, in 
welken de Heer gewikkeld is. Ontdekt men, 

te midden van den strijd, iets, waarover Hij, 

de Heilige en Onschuldige, zich zou moeten 
schamen? Sluipt er eenig denkbeeld, eenige 

begeerte, eenig voornemen in zijne ziel, strijdig 

met ’s Vaders wil en zijne eigene bestemming? 
Het 

(181) Jes. LIIl: 7. 
P 4 
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Het tegendeel heeft plaats. Hij offert, ja, met 
sterke verzuchtingen en tranen, gebeden tot den 
geen’, die Hem van den dood verlossen kon; 
de drinkbeker doet Hem sidderen en perst Hem 

het doodzweet uit; de zinnelijke mensch in Hem 

bidt om verschooning, en er is eene buitenger 
wone tusschenkomst van God noodig, om Hem 
te sterken; doch wat is van dit alles het gevolg? 
Dit alleen, dat Hij gedurig en bij herhaling vere 

klaart: Vader, niet mijn wil, maar Uw wil gee 
schiede ! Dat de wil van God geschieden moets 
dit staat dus bij Hem vast, dit beginsel wordt 
niet aangerand, dit komt niet in gevaar van bes 

zwijken, dit staat ook dan onbewegelijk , wam 

neer het vleesch, met de meeste kracht „ daartés 

gen aandruischt, en weigert met de keuze des 
geestes in te stemmen. Zin geest is gewilligs 
doch zijn vleesch is zwak, Maar neemt nu het 

vleesch de overhand? Neen, hetzelve moer zich 
schikken naar den wil van God , het moet zich 

buigen onder den geest, die zich den wil van God 
tot eenigen maatstaf en rigtsnoer gekozen heefts 

Het vleesch huivert wel voor den drinkbeker ; doch 

de Heer laat zich, door de kracht van hetzelve, 
niet wegslepen, noch tot het ongeoorloofde vere 

voeren. De vreeze des doods klimt wel zoo hoog, 

als zij klimmen kan, zóó, dat zij zelfs uitde diepte 

des harten de bede om verlossing doet opstijgen ; 

doch de grens, welke zij niet mag overschrijden, 

Is, 
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Is de wil van God. Aan dezen moet zij onder- 

geschikt blijven, en blijft zij ondergeschikt; 

maar de heiligheid van den Lijder is te grooter, 

| te eerbiedwaardiger, te aanbiddelijker, naar mate 

“die vrees en de drang der zinnelijkheid sterker is, 

‚ zonder aan het beginsel van gehoorzaamheid aan 

‚ God eenige schade te kunnen toebrengen. Ook 
meene men niet, dat de-verschijning van den Engel 

dit beginsel in yezus versterkt hebbe. Neen, dic 
beginsel behoorde aan den Heer toe; want her 

‚ ligt reeds in de eerste bede klaar en krachtig 
uitgedrukt; terwijl de versterking van den Engel 

alleen hierin gelegen was, dat het vleesch al- 
‚ Tengs, en ten laatste volkomen, met dit begin- 

sel instemde (182). Als de grootste held in 
het strijdperk der deugd staat yezus, het hoofd 

biedende aan de krachtigste ingeving van het 
menschelijk hart, aan den afkeer, namelijk, van 

lijden en dood. Die ingeving zelve te gevoelen 
en uit te spreken, was den Heere zoo min zon- 

de, als het Hem zonde was, een menschelijk 
hart te bezitten. «Doch —' men aanbidde den 
Heer! — hoe ook het vleesch ’s Lijders ziel van 

God dreige af te trekken en te keeren tegen ’s 
Vaders wil; hoe ook de zinnelijkheid Hem met 

angst, droefheid en tranen bestorme en aandrui- 
sche tegen het besluit, om dien wil te volbren- 

gen; 
(182) Men zie Hoofdst. IL, S. 4. 

P5 
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gen; die besluic, dit beginsel, blijft, gedurende 
den ganschen strijd, in deszelfs volle kracht aan. | 

wezig, en, ten gevolge van gebed en verhoor 

ring, oefent het allengs dien invloed op het hart 
uit, dat ook dit laatste zwijgt en tot deszelfs ger 
wone kalmte en rust wederkeert, De geest, die 
gewillig was en bleef, stortte, al strijdende en 
biddende, die gewilligheid ook over in het zwakte 
ke vleesch, ten gevolge waarvan hetzelve ziel 
ten laatste volkomen onderwierp. Hoe onbepaald 
overgegeven en toegedaan aan God, hoe vlekkes 

loos rein en heilig, hoe met geheel zijne zie 
verkleefd aan den hemelschen Vader, moest Hij 
zijn, die zóó bidden, strijden en overwinnen 
kon! Ware de nood niet zoo hoog geklon Ss 
als wij denzelven werkelijk geklommen zi 

had zich het hart niet in de bede om ontkh 
fing van den dood ontlast: men zou kunnen. 

gen, dat de gehoorzaamheid van Jezus nog ni 
de zwaarstmogelijke proef had doorgestaa 
Doch na zulk eenen strijd is geene zwaardere 
proef meer denkbaar. Hij nu, die de kracht der 
zinnelijkheid kent, en van jezus. toestand in 
Gethsemané iets gevoelt, belijde, dat, zoo mit 
er een strijd denkbaar is, heviger dan die door 
den Heer gevoerd is, er even min aan zijne on= 
schuld, reinheid, heiligheid en verknochtheid 
aan den Vader iets kan worden toegedaan. Hij 
heeft tot den bloede toe gestreden, en Hij heeft 

niet 
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niet gewankeld. Zóó is Hij gehoorzaam gewor- 

den tot den dood, ja, tot den dood des kruises. 

Eindelijk verdient nog het geloofsvertrouwen , 

hetwelk in het gebed van den Heer te ontdekken 

is, onze bijzondere opmerking (183). Moet 

de versaagdheid en droefheid van jezus klein- 

geloovigheid genoemd worden? In geenen dee- 

le. Veeleer ís hierin juist zijn geloof zigtbaar, 

dat Hij, te midden der benaauwdheid, zijne 

toevlugt neemt tot het gebed, en dat Hij het- 

zelve gedurig hervat en niet aflaat , alvorens 

volkomen verhoord te zijn. In hect vast vere 

trouwen , dat de hemelsche Vader, die Hem 
nimmer alleen gelaten had, Hem ook in de 

laatste en bangste ure niet zou begeven, bidt Hij 
iin Gethsemané en aan het kruis om verlossing, 

(Wat is het, dat Hem zoo telkens en gedurig 

bij herhaling doet zeggen: Vader, niet mijn 
wil, maar Uw wil geschiede!? Immers het 
‚geloof, dat, hoe donker ook Gods wegen zijn 
‚mogen, en hoe moeijelijk het Hem ook valle, 

‚die te bewandelen, de wil des Vaders nogtans 

‚wijsheid en goedheid is, dat Gods raad, als de 
‚beste, heiligste en weldadigste, bestaan moet, en 

dat de Vader zich moet verheerlijken en zondaars 

zalig maken door zulke middelen en langs zulke 
wee 

(183) Men vergelijke hierover Hoofdst. IL, 6. 4. en 
_Hoofdst, IV, S, 3. 
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wegen, ‘welke Hij doelmatigst oordeelde. Maa 
merkt de Heiland welligt zijne benaauwdheid it 
Gethsemané en zijne smarten aan het kruis ak 

een bewijs aan, dat de Vader Hem zijne guns 

onttrokken heeft? Neen, In den hof roept | 
tot God met de vertrouwelijke, kinderlijke, be- 

naming van Vader, mijn Vader , en op Golgo- 
tba noemt Hij Hem zijnen God! Nu stelle mer 
zich het lijden van den Heer nogmaals voor. H 
is nacht in zijne ziel; droefheid en angst zijn 
ten top gestegen; de zinnelijke natuur beeft we 
lijden en dood terug: doch dit alles belet niet. 
dat Hij op God vertrouwt. Hoe zwaarder de 
worstelstrijd is, des te heerlijker schittert zij 
geloof. Hij zoekt uitkomst bij den Vader, en 
blijft die zoeken, te midden van vrees en tra- 

nen, met eene innigheid, met eene warmte, 

eene volharding, zoo als slechts het hart k 
opgeven, hetwelk geheel doordrongen is van eene 

vaste hoop op God. Gelijk het verschrikte ki 
in de armen van zijnen Vader vlugt, zoo di 

s Heilands ontroering slechts, om zich te vaster 

en dringender aan den hemelschen Vader aan te 
sluiten. Hoe fel geschokt en geslingerd ook, zijn 

geloof aan Gods wijsheid, goedheid en reddende 

hulp staat onwankelbaar, als eene rots in het hare 
der zee. Hij verbeidt biddende den Vader; Hij 
volgt Bem deor den donkersten nacht; Hij hangt 

Hem aan, al dreigt ook vleesch en hart te bee 
zwij- 
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zwijken. En zijn geloof is niet ijdel, De He- 
melbode heldert, in Gethsemané, den nacht 

voor Hem op, en Hij wordt verhoord uit de 
vreeze; en op Golgotha maakt, onmiddellijk na 
zijn bidden, een buitengemeen spoedige dood 
aan al zijne smarten een einde. Hij heeft den 
goeden strijd gestreden, en het geloof behouden. 

Men roeme vrij het geloof van ABRAHAM; 

meer dan ABRAHAM is hier! Hier bide en strijdt 
en overwint de overste Leidsman en Voleinder 
des geloofs (184). 
_7-) Eindelijk bewonderen en aanbidden wij 

nog ’s Heilands gadelooze Jiefde in zijn lijden, 
Vroeger reeds had Hij verklaard, zijne ziel te . 
zullen geven tot een rantsoen voor velen (185), 

en nog bij de instelling van het H, Avondmaal 

had Hij betuigd, dat zijn ligchaam verbroken. 
en zijn bloed vergoten zou worden tot vergeving 

van zonden. Maar de veelzeggende zin dezer 
verklaringen wordt door zijn uiteinde eerst opge- 
helderd, naardien dit ons eerst de waarde zijner 
zelfopoffering regt leert beseffen. De drinkbe- 
ker, dien Hij drinken moest, strekte tot onze 
schuldvergeving en zaligheid, Het was dan lief- 
de, reine, edele, grootmoedige liefde tot eene 
doemwaardige wereld, die Hem bewoog, om 

den 

(184) Hebr. XII: 2, (185) Matth, XX: 28, 
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den kruisdood te smaken; en naar mate Hij n 
van dezen kruisdood afkeeriger was, en hi 
vooruitzigt van denzelven Hem in zwaarder strij 

wikkelde, naar die mate was zijne liefde tot d 
menschen grooter, Beschouwen wij zijne be 

naauwdheid in Gethsemané zoowel, als de 

ten, welke Hem aan het kruishoùüt de bede 

eene spoedige uitredding afpersten, in dar lieht 
dan kunnen wij geene woorden vinden, om 
rijkdom zijner barmhartigheid naar eïsch uitt 
drukken, Met het hoogste regt mogt Hij 
steeds zijne Discipelen op zijnen aansta 
kruisdood wijzen, als het treffendst blijk- zijde 
liefde (186); gelijk dezen, in navolging va 
den Meester, die liefde vooral daarin roem D. 
dat Hij zijn leven voor ons gesteld heeft (187) 
In Gethsemané en op Golgotha leeren wij 4 
regt verstaan, wat het zegt: gij zijt duur 4 
kocht (188). Ware de laatste strijd van ong 
Heer, die aan geheel zijn werk de kroon moes 
opzetten, niet door zulke treffende en aandoen: 
lijke teekenen van het diepst en innigst smartge- 
voel gekenmerkt; wij zouden het groote van den 
prijs niet beseffen, die voor onze zielen betaald 

is, 

(186) Joh, X: 11 — 14. XV: 13 enz. 
(187) Gal, II: zo. Zfese Vs: 2, 25e 1 Joh, Il: 16 

Openb. Is 5 enz. 

(188) 1 Cor. Vl: ao, VII: 23e 
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\ës. Doch nu zien wij, wat onze verlossing den 
‘Heer gekost heeft, en wat het voor Hem inhad, 

‘zijn kruis te dragen en de schande te verach- 

‘ten (189). Hoe regtvaardig is nu zijn eisch, 

\dat wij Hem moeten liefhebben boven vader en 
‘moeder (190)! Maar hoe vallen wij ook aan« 

| biddend neder voor den hoogen God, die alzoo 
lief de wereld heeft gehad, dat Hij zijnen één- 
geborenen Zoon, tot hare behoudenis, aan zulk 
een lijden overgaf (191)! In Gethsemané en op 

Golgotha zien wij het zegel der waarheid op die 
Evangelische getuigenis gedrukt: Mi, die ook 

zijnen eigenen Zoon niet gespaard, maar Hem 

voor ons allen overgegeven heeft, zal ons ook 

met Hem alle dingen schenken (192). — 

$. 6 

Vruchten van dit lijden, 

_ Nog een kort woord over de zalige vruchten, 
welke het lijden van onzen Heer, voor Hem zel- 
ven zoowel, als voor zijne Gemeente, heeft uit- 
gewerkt, besluite onze Verhandeling. 

Voor 

(189) Hebr, XII: 2, (190) Matth, X: 37, 
(191) Joh. Ill: 16, verg, Rom, V:8, Efes. II: 4» Se 

1 Joh. IV: 9 enz. 

(192) Rom, VIII: 32. 
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Voor onzen Heer had zijn lijden het heerlijk 
ste gevolg. . Hetzelve strekte toch, vooreerst, 

tot zijne heiliging en volmaking. De mensche. 
lijke Natuur in Jezus had den hoogst mogelijken 
trap van heiligheid en volmaaktheid niet bereikt, 
zoo lang de verzoeking niet ten top gestegen was; 
want zeeen Hij de Zoon was, zoò moest 
nogtans gehoorzaamheid leeren uit hetgeen 
geleden Mieeft (193). Het lijden was voor Hem 
wat het voor al zijne broeders is of zijn moet: 
een smeltkroes tot loutering, een toetsteen 
deugd. Niet, dat er iets onreins in Jezus 
geweest zijn, hetwelk door het lijden moest w 
den uitgedreven; maar zijne gehoorzaamheid zl 

door het lijden geoefend en beproefd worden, 
dat Hij mogt gezegd kunnen worden, niet” maat 

onschuldig te zijn geweest, maar ook heilig, vleke 

keloos rein, en tegen alle, ook tegen de zwaars 

ste en felste , beproevingen bestand, Wie nog 

niet tot den bloede toe gestreden heeft, di 

geloof en gehoorzaamheid kunnen nog niet | 
acht worden boven alle gevaar van bezwijkt 
verheven te zijn, Daarom betaamde het den Va. 
der , den oversten Leidsman onzer zalighei 
door lijden te heiligen (194) Zóó moest zijne 

gehoorzaamheid aan God eene onwankelbare, 

boven alle verzoeking verhevene, gehoorzaam: 

heid 

(193) Hebr. V: 8. (194) Hebr. Ue vo. 



JEZUS in GETHSEMANÉ, aar 

heid worden; Dit was het, wat Hem in staat 
stelde, om alle dingen te doen; die bij Godto 

onze zaligheid te doen waren, en Hem waardig 
maakte, met de heerschappij over de, door zijn 
bloed gekochte, Gemeente bekleed te worden. 

Eene tweede vrúcht, welke het lijden voor on- 
zen Heer uitwerkte, bestond hierin, dat Hij 

daardoor gevormd werd tot eenen barmhartigen, 
liefderijken en goedertierenen Heef, hoedanigen 
zwakke en zondige menschen noodig hebben. De 
mensch cHRISTUS JEZUS was bestemd, om, 

pna de zonden der wereld verzoend te hebben , 
over zijne Gemeente te heerschen, en haar tot 

de zaligheid te leiden. De Engelen nam Hij niet 
aan, maar de menschen; d, i, hulpelooze, zwake 
ke, zondige schepselen, die, ter ieder ure, hulp, 

sterkte, verschooning, troost en vergeving bea 

hoeven. Om nu voor zulke schepselen alles té 
zijn, wat hun tot hunne volmaking, rust en za- 
ligheid noodig is, hiertoe moest de Heer zelf, 
in de school des lijdens en door de zwaarste be- 
proevingen, geschikt gemaakt worden. ij moest 
den broederen in alles gelijk worden, opdat Hij 
een barmhartig en getrouw Hoogepriester zu 
zijn in de dingen, die bij God (te doen waren), 
om de zonden des volks te verzoenen; want in 

hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, 
kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hul- 

Q pe 
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pe komen (195). Zijn lijden was alzoo ook voor 

Hem toebereiding , vorming; bekwaammaking 
tot zijnen heerlijken staat, als oversten Leidsman 

en Herder onzer zielen; en voorzeker was nie 

meer geschikt, om Hem, in die hooge verl 
king, overeenkomstig onze behoeften, tot onze 

zaligheid te doen werkzaam zijn, dan dit, dat Hi 
de beproevingen, verzoekingen , gevaren en lass | 

ten, aan welke. de menschelijke natuur onder. | 
worpen is, in eigen persoon heeft leeren ken. 
nen. Hieraan is het toe te schrijven, dat wij 
geenen Hoogepriester hebben, die niet kan me 
delijden hebben met onze zwakheden, maar di 

in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is ges 
weest, (doch) zonder zonde (196). 

Een laatste vruchtgevolg voor jezus, uit zijn 
lijden voortvloeijende, was, dat Hij, om en van 
wege hetzelve, verhoogd werd tot Hoofd en Hee 
boven alle dingen. Zijne heerlijkheid werd He 
van den Vader geschonken, als prijs en beloos 
ning van zijnen strijd op aarde, doch niet van 
zijnen strijd, als zoodanig, maar van de gewil- 
ligheid, den ootmoed, de onderwerping, de lijd 

zaamheid, het geloof, de gehoorzaamheid en vleks 
kelooze heiligheid, waarmede Hij denzelven ge= 
voerd had. Dewijl Hij zich zelven vernederd 

heeft, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, 

ja, 

(195) Hebr. Il: 17, 18, (196) Hebr, UI: 15. 
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ia, tot den dood des kruises, daarom heeft Hem 

vök God uitermate verhoogd, en heeft Hem eenen 

naam gegeven, welke boven allen naam is (197). 

Heeft Hij om de vreugde, die Hem voorgesteld 

was , het kruis verdragen en de schande ver- 

acht; Hij is ook, ten gevolge hiervan, gezeten 

aan de regterhand des troons Gods (198); en 
het is uit die heerlijkheid, dat Hij, wijzende op 

zijn eigen voorbeeld, aan zijne Gemeente op aar- 

Je toeroept: Die overwint, ik zal hem geven 

met mij te zitten in mijnen troon, gelijk als ik 

werwonnen heb, en ben gezeten met mijnen Va- 
der in zijnen troon (199). 

- Doch niet alleen voor onzen Heer zelven le- 
verde dit lijden de heerlijkste vruchten op; maar 
er is ook voor ons een overvloedige rijkdom van 

wijsheid, raad, bestuur en vertroosting in het- 

zelve opgesloten. Wij vermelden hiervan slechts 
het hoofdzakelijkste. 

Zien wij op hetgeen den Heiland in Gethse- 
mané en op Golgotha overkwam ‚ dan stemt ons 
zijn lijden tot verootmoediging en schaamte. Wat 
Hij leed, dat leed Hij om der zonde wil. De-- 
ze was het, welke Hem dien lijdenskelk bereid 

had, en om welke Hij, als een gevloekte, aan 
het kruishout sterven moest. Hoe afschuwelijk 

moet 

(197) Filip. Il: 6— 11. (193) Hebr. XII: a, 
(199) Openb, Ill: 31, 

Q 2 
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moet dan de zonde zijn in het oog van Goa, daar. 

zij zulk een offer, het offer van zijnen eigenen 

geliefden Zoon, te harer verzoening vereischtet 

Is er iets geschikt, om ons de bittere vruchten 
der zonde aanschouwelijk te maken, om ons het. 

Godtergende van dezelve te doen gevoelen, en 
gevolgelijk, om ons van haar af te schrikken; dan 

is het voorzeker ’s Heilands bange worstelstrijd 
in Gethsemané en de uitroep aan het kruis: Mij 
God! Mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten? 

Stellen wij ons onzen Heer als toonbeeld van 
Gods opvoedende liefde voor; dan leeren wij van, 
Hem, langs welke wegen de hemelsche Vader 
onze vorming tot de toekomstige zaligheid tracht 

uitte werken. Dit geschiedt door beproeving,” 
verzoeking en lijden. Zoo min God met zijne 
gunst van JEZUS geweken was, toen deze streed 

en leed ; zoo min hebben wij verzoeking en lijden — 
als teekenen van Gods ongunst aan te merken. 

Veeleer beproeft Hij ons, dewijl Hij ons lief 
heeft: want hierdoor moeten onze krachten in 

zijne dienst geoefend, onze harten gereinigd, on= 

ze lijdzaamheid aangekweekt, ons vertrouwen ge= 
sterkt, onze gehoorzaamheid bevestigd, onze 

liefde uitgebreid, onze heiligmaking bevorderd 
worden. Strekt dit alles, om ons eenswillens 

met God te maken; dan is de verhooging niet 

verre meer. De kroon der regtvaardigheid wacht 
den 
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den moedigen en volstandigen strijder (200), de 

droefheid der wereld werkt de zaligheid uit (201) 

en de Christen gaat, met zijnen Heer, door lij 

den in zijne heerlijkheid. 

Beschouwen wij jezus onder zijn lijden als 

Voorbeeld, hetwelk wij moeten navolgen; hoeveel 
hebben wij dan van Hem te leeren ! Immers ma- 

ken het geloof, de onderwerping en de gehoors 
zaamheid aan den Vader, welke Hij zoo heerlijk 

betoonde, ook het doelwit van al ons streven en 

onze volmaking uit. Doch vooral moeten wij 

van Hem leeren, dat wij al wat ons in het leven 

wedervaart, al komt het ook niet onmiddellijk 

van boven, nogtans als wijze en goede bestellin= 

gen van God aanmerken, en in droefheid en nood 
tor Hem alleen onze toevlugt nemen.: Geene 
ontevredenheid , wrevel , moedeloosheid of: wan= 

hoop moet het lijden bij ons uitwerken; maar het 
moet de behoefte aan God in ons opwekken, hee 
moet ons dringen, om in ootmoedige gebeden toc 
God te gaan, en Hem om sterkte en verlossing 
aan te roepen. Hij toch is de Vader der lichten „ 

die alleen helpen kan,en die niet beschaamd doet 
gitkomen degenen, die op Hem hopen. 

Ook deze helpende nabijheid van God worde 

ons 

(200) 2 Tim. IIs 12e IV: 7, 8e Jac, I: 12e 
Cao1) Hebr. XII: 511. 

Qs 
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ons in ’s Heilands lijden treffend afgebeeld. “In 
Gethsemané werd Hij door eenen Hemelbode ge- 
sterkt, en op Golgotha maakte de Vader, on= 
middellijk na zijn roepen om verlossing , aan zij= 
ne smarten een einde, «Zoo is het dan in den 
Heer gebleken , dat God, ook in den hoogsten 
nood , uitkomst geven kan en wil , en dat degeen, 

die volhardt in het gebed, verhooring vindt. Hoe 
ook de reddende hand somwijlen schijnt achter te 

blijven, en wij geheel aan onzen hulpeloozen toes 
stand schijnen te zijn overgegeven: al wie den Va- 
der geloovig, onderworpen en biddende verbeidt, 

zal geholpen en vertroost worden. De groote en 

heugelijke waarheid, welke de Heer geleerd had: 
Didten u zal gegeven worden, zoekt en gij zulê 
vinden, klopt en u zal opengedaan worden (202), 
deze waarheid is door zijne eigene geschiedenis, 
doch vooral door zijne laatste uren , overvloedig= 
lijk bevestigd. 

Slaan wij eindelijk het oog op de vruchten; 
welke voor onzen Heer zelven uit zijn lijden zijn 
voortgesproten; deze vruchten bepalen zich niet 
alleen tot Hem, maar zij komen ook ons te sta 

de, want.al wat de Heer is, en door zijn lijden - 
geworden is, dat is Hij ons ten goede, Door 

zijn gewillig, geloovig, lijdzaam, ene s 
nele 

(zoa) Matth. VIE: z. 
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heilig lijden werd Hij eene verzoening voor on- 
ze zonden, en kon Hij, naar waarheid, aan het 

kruis getuigen: Het is volbragt. — Door dat lij- 
den werd Hij gevormd tot onzen barmhartigen 
Hoogepriester, die verzocht zijnde, gelijk als wij „ 

in alle dingen, medelijden hebben kan met onze 
zwakheden. Hoe veel verschooning , geduld, me- 

dedoogen en genade hebben wij niet geduriglijk 
noodig! Doch daar jezus zelf den moeijelijken 

strijd gestreden heeft, zoo kunnen noch mogen 

wij immer aan zijne helpende en vergevende 
liefde twijfelen. Die, als onze Broeder, ge- 
leden heeft en gestorven is, zal zich ook aan 
den broeder, die zijne toevlugt tot Hem neeme 
en bij Hem verlossing zoekt, in nood noch dood 
onttrekken, — Ja, dat onze Heer, ten gevolge 
van zijnen strijd, met eere en heerlijkheid is ge- 

kroond geworden, ook hiervan dalen de rijkste 
zegeningen op zijne Gemeente neder. Hij is ons 
voorgegaan, om plaatse te bereidens Hij leeft 

in den hemel, als onze Voorspraak bij den Va- 
der; Hij stort zijnen Geest over de kerk uit, die 

Hij gesticht heeft in zijn bloed; Hij is met zijne 

kracht en genade eenen iegelijk nabij, die Hem 
opregtelijk aanhangt, en Hij komt eenmaal we- 
der, om allen, die Hem door het geloof vereerd 

en in onverderfelijkheid zullen hebben liefgehad, 

voor het aangezigt van menschen en Engelen, in 
® zij- 
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zijne heerlijkheid op te nemen; ten einde al zije 
ne schatten en zaligheden met hen eeuwiglijk te 
deelen. Hem, den grooten, heiligen en einde. 

loos goedertierenen Lijder, zij prijs, dank en 
aanbidding ! 

Ra Kd 

ZINSPREUKS 

CurisrTus jezus, die den menschen 
gelijk geworden, en in gedaante ge= 
vonden: is-alseen-menschy-ds, gelijk 
als wij „verzocht, geweest in alle dine 
gen, (doch) zin zonde. 

PAULUS, 
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INLEIDING. s: « « « e » v bladz, 1 —7. 

Het onderwerp der Prijsvraag , veelvuldig behan- 

deld, maar nog steeds moeijelijk en gewigtig, (bl, 

4—6). Verdeeling der Verhandeling in twee Hoofd- 

deelen (6,7). 

Het EERSTE HOOFDDEEL „ .8—1ág. 
bevat een onderzoek naar den zin en de bedoeling 

van sEzus beden in Gethsemané en, tegen het einde 

van de drie-urige duisternis, aan het kruis, en naar 

de waarschijnlijke oorzaken van zijne gemoedsgesteld= 

heid bij het doen dier beden: tot verdediging van 

het onbevlekt karakter en de hooge waardigheid van 

den Goddelijken Lijder. 

Dit Eerste Hoofddeel wordt gesplitst in twee Onder- 

afdeelingen. 

De EERSTE ONDER=AFDEELING 8=g2 

bevat het onderzoek naar den zin van sEzus beden, 

en de waarschijnlijke oorzaken van zijne gemoedsge- 

steldheid bij dezelven. 

Tot dit onderzoek wordt, na eene korte inleiding, 

(C8—10), de weg gebaand, door een verhaal van 

het gebeurde in Gethsemané (10—14), en opgave 

der omstandigheden, in welke sezus zich bevond, 

toen Hij uitriep: Mijn God! Mijn God enz., (15,16) — 

En hierop wordt gegeven eene verklaring van den 

zin en de bedoeling van sezus bede in den hof 
(17—34), en van zijn’ uitroep aan het kruis (34—40). 
Om de waarschijnlijke oorzaken van 3Ezus gemoeds- 

gesteldheid bij het doen der bede en van den uitroep 

op 
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op te sporen, wordt vooraf gegeven eene juiste sen 

“ paauwkeurig bepaalde beschrijving vanrde ware ge= 

“steldheid van se zus gemoed in Gethsemané (4051 ) 

en bij zijn’ uitroep aan het krüis (51—56): — Ea 

hierop wordt naar die oorzaken onderzocht „ voor zoo 

ver betreft des Verlossers gemoedsgesteldheid in dén 

hof. — De verschillende gevoelens hieromtrent worden 
opgegeven, en tot drie hoofdsoorten gebragt) (5667). 

„Tot ontvouwing en staving van het in-deze Verhandee 

ling voorgedragen gevoelen wordt-de weg. gebaand, 

door vijf voorafgaande ‘aanmerkingen (67-72). Dit 

gevoelen wordt vervolgens opgegeven en gestaafd 

(7280), en tot wederlegging der-andere: gevoelens 

worden eenige bedenkingen aangevoerd.…( 80 85 … 

Eindelijk wordt onderzocht naar, de meest waarschijne 

lijke oorzaken “van Jezus gemoedsgesteldheid: bij 

zijnen uitroep aan het kruis. (5502 Jer 
Stat 

De TWEEDE ONDER-AFDEELING 92—ráge 

bevat eene verdediging van het onbevlekt karakter en 

de hooge waardigheid van den Goddelijken Lijder in 
“_Gethsemané en bij zijnen uitroep aan ‘hét kruis. 

Vooraf wordt bepaald, in welken zin hier van onbee 

lekt karakter en hooge waardigheid gesproken wordt 

(93—95). Kort wordt nu betoogd, dat 5E zus ger 

moedsgesteldheid bij zijnen uitroep aàn het krüïs, te- 
gen het eene, zoo min als tegen het anderé strijdt 

(96—101). Breeder wordt dit betoogd dangdande de 
gemoedsgesteldheid van den Verloëser in denhof, en 

wel, na eene en andere aanmerking (102104) in 

de eerste plaats met betrekking tot zijn onbeolekt ka- 

rakter , nadat vooraf de bedenkingen; welke“men ‚en 

tegen hetzelve, en tegen 7ezus hooge waardigheid uit 

de gesteldheid van zijn gemoed in’ Getheemané ont- 
leend 
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„Aleend heeft; kortelijk zijn opgegeven (104110), door 
aante toonen, dat de gemoedsaandoeningen van den 

‚{ Nerlosser in-den ‘hof slechts-oogenblikkelijk en spoe 

edig voorbijgaande zijn geweest, terwijl zijne levens- 

eegeschiedenis: Hem doet kennen als steeds. vast. beslo- 

ge ten, om te lijden en te sterven, en-daartoe gesterkt, 

g=tdoor de vaste verwachting van de zalige gevolgenvan 

{ zijnen dood (110118); dat zijne gemoedsgesteld- 

stheid geene bedenking wettigt tegen zijne Aloekmoe- 

‚br digheid (118—129), noch tegen. zijne. onderwerping 

“taan God (129), noch tegen-zijne menschenliefde 

ete 130 131) == In; de- tweede plaats wordt betoogd, 

sarldat-s ez vs gemoedsgesteldheid in Gethsemané niet 
“strijdt tegemzijne: hooge waardigheid.,-als Godsgezant , 

Zaligmaker “van zondaren en: Zoon: van. God ‚door be- 

roep ophet ‘gevoerde betoog “aangaande zijn: onbe- 

_vlekt karakter{131,-132) door-aan te toonen, dat zij 

niet strijdt met zijne bepaalde voorwetenschap van 

zijnen dood en deszelfs noodzakelijkheid (1 32-147); — 

pre Besluit (148, 149). 
eh 

Het T WEEDE HOOEFDDEEL 150197. 
bevat eene masporing van de redenen , welke SOAN- 

ei 

adt 

shor NES kan schijnen gehad te hebben, waarom hij in 

zijn Evangelie noch van het lijden des Verlossers 

<5 sn Gethsemand, noch van zijnen witroep aan het 

ike. kruis, melding maakt. 

eb «ho-Dit-Hoofddeel wordt mede in twee. Onder-afdees 

as ‘dingen. gesplitst. 
at (4 5 ° 
De EERSTE ONDER-AFDEELING 150—161 

DA 4À : 7 { - ) 

ne vojbevat eenige voorafgaande Aanmerkingen — 

te betégen het gevoelen van GOL DHORN,.als of hetgeen 

den JOANNES. verhaalt (All: „20 volgg Xe)s he tzel file zou 

bussí zijn 
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zijn met het verhaal der andere Bvamgeliated aans 
gaande het gebeurde in Gethsemané (150154); over 
het meerdere of mindere gewigt van het hier te does 

ne onderzoek , hetwelk alleen bepaald wordt bij het 

stilzwijgen van JOANNES aangaande Gethsemaná 

(154160), en over de zekerheid, tot welke het 

ons kan brengen (160161). 

De TWEEDE ONDER-AFDEELING Cs 

bevat het onderzoek zelve. REE 

Zij handelt eerst over eene en andere reden, uit 
welke men het bedoelde stilzwijgen van sOANNES 

heeft trachten af te leiden en op te helderen, doch 

uit welke het niet te verklaren schijnt (161—173), 

en geeft in de tweede plaats de redenen op, uit wel- 

ke het met grond schijnt te kunnen worden afgeleid, 
door eerst stilte staan bij de inrigting van het Evangee 

lie van JOANNEs, waardoor het zich van de andere 

Evangeliën onderscheidt (174180), — vervolgens 

de oorzaken dezer zich zoo zeer onderscheidende in- 

rigting op te sporen (180—190) , en eindelijk die oore 
zaken toe te passen op het stilzwijgen van JOANNES 

aangaande het gebeurde in Gethsemané (190197). 

(*) In de Verhandeling zelve ig verzuimd deze tweede Onder. 

afdeeling , ter behoorlijker plaats (bl, 462), aan te geven, 

MA & 

VERHAND. 



VERHANDELING 

DOVER 

Het hooggaande lijden van sEzus in Geth= 
Semané, 

INLEIDING. 

Onder de Prijsvragen, door het- Haagsche Ge 
noötschap tot verdediging van de Christelijke 
Godsdienst, bij deszelfs Programmà voor het jaar 
1829, uitgeschreven, trof mijne aandacht vooraf 

die, bij welke verlangd wordt eerie Verhande- 
ling over het hooggaande lijden van JEZUS 
CurisTusin Geshsemané;-en ik besloot al ras 
mijne krachten aán diet wel zeer mòeijelijk , maar 
ook hoogstgewigtig onderwerp. fe beproeven. 

Het is waar; reeds is er zeer veel, en daaron- 
der veel goeds, over hetzelve geschreven ; 8 jaarlijks 

worde hetzelve opzettelijk voor de Christelijke 

bemeenten behandeld; en welk Christenleeraar is 

er ‚die nièt zieklevuldige malen hetzelve over- 
A dacht 
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dacht en besproken heeft? Doch nog altijd blijft 
het waardig op nieuw overdacht en behandeld te 
worden; en door al, wat er over gedacht, ge= | 

zegd en geschreven is, is het nog, in zijn ge- 

heelen omvang althans, niet tot die duidelijkheid 

gebragt, welke men zou mogen verlangen en 
kunnen beschouwen, als voor alle onbevooroore 

deelde en waarheidzoekende gemoederen , te 
hunner bevrediging, voldoende. Door het uite 

| 
| 

schrijven der Prijsvraag schijnen de Bestuurders 

van het Haagsche Genootschap dit dan ook te 

erkennen, en velen , zoo niet allen, die ooit het 

gezegde onderwerp, in al dien omvang, in wel- 
ken het, bij de nadere omschrijving der Prijs- 
vraag, wordt voorgesteld, hebben overdacht en 

onderzocht , zullen hierin met hen van hetzelfde 

gevoelen zijn. | 
Ik durf mij dan ook wel niet beloven, dat het 

mij gelukken zal, dit onderwerp, tot aller bee 
vrediging, zoo te behandelen, dat al het duise 
tere geheel uit hetzelve verdwijnt, alle zwarige 
heden worden weggenomen, alle bedenkingen 
opgelost, en allen overtuigd, dat hetzelve door 
mij uit het regte gezigtspunt wordt beschouwd 
en voorgesteld. Om mij zoo iets te durven bee 

loven, ken ik te zeer de moeijelijkheden, die het 
hoogst bezwaarlijk , zoo niet onmogelijk maken, 
immers voor mij, aan het verlangen der Prijs- 
vraag, tot aller bevrediging , te voldoen. 

AB 
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_ Alles toch, wat dezelve begeert te zien onder-= 

zocht en ontvouwd, aangaande het hooggaande lije 
den van jezus cHrIsSTUS in Gethsemané, is 
door de veelvuldige behandeling, zoo stichtelijke 
als uitlegkundige, van de geschiedenis van dit 
lijden zoo veelzijdig beschouwd, in zoo vele 

zwarigheden gewikkeld, op zoo vele geheel uit 
een loopende wijzen voorgesteld, dat men er 
zich zeer ligt in verwart. Niet weinige uitleg- 
kundige en menschkundige nasporingen worden 

er vereischt, om dat alles te ontwarren door ei= 

gene opmerkingen , of het doen eener goede keu- 
ze tusschen de veelvuldige en zeer uiteenloopen- 
de meeningen. Eene en andere meening heeft, 
door het aantal en gezag harer voorstanders, of 
tit welke andere oorzaken ook, een zeker aan- 

zien van eerwaardigheid en regtzinnigheid verkre- 
gen, hetwelk de uiterste omzigtigheid en beschei- 
denheid. bij het tegenspreken van zulk eene mee- 

ning, cot pligt maakt. Het onderwerp zelve is van 
zulk eenen uitnemend kieschen aard, dat het alle 

mogelijke behoedzaamheid vereischt, om hetzelve 
zoo te behandelen, dat men Gode niets onge- 
rijmds toeschrijve, en den diepen eerbied, dien 
men den eeuwiggezegenden Redder onzer zielen 
schuldig is, niets, ook niet in het minste, te na 
kome. En al dit moeijelijke wordt nog vermeer- 
derd, door de vergelijking, welke de Prijsvraag 

vordert tusschen jezus gemoedsgesteldheid- in 

A2 Geth-. 
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Gethsemané en die, welke bij Hem plaats had 
bij zijnen uitroep aan het kruis, tegen het einde 
der drie-urige duisternis; eene bijzonderheid van 
jezus lijden, schier door geene mindere zwa= 

righeden gedrukt, en in niet minder verschil van 

meeningen gewikkeld, dan zijn lijden in Gethsee 
mané zelve. 

Doch, na gedurende meer dan vijfentwintig ja 
ren, en wel, zoo als ik mij meene bewust te zijn, 
met gemoedelijke onpartijdigheid en gezetten ernst, 
meermalen, zoo wel over het lijden van onzen 

Heer in Gethsemané, als over zijnen uitroep aan 

het kruis, te hebben nagedacht, met geleerde en 
ongeleerde hoogachters van onzen Heer en zijn 
Evangelie te hebben geredewisseld, veel te heb- 
ben gelezen, en schier jaarlijks te hebben gepree 
dikt, vertrouwe ik niet geheel onbevoegd te 
zijn, om te beproeven, of ik op de vraag, door 

de Bestuurders van het Haagsche Genootschap 
betrekkelijk het lijden van jezus in Gethsemané 
voorgesteld , een antwoord geven kunne, hetwelk 
hun voldoet en aan onbevooroordeelden en waate 

heidzoekenden eenige bevrediging verschaft. Mo- 
gelijk vindt men hier of daar in dit antwoord eene 
eigene opmerking , mogelijk hier of daar het reeds 
bekende en meermalen gezegde in zulk een gune 
stig licht of verband geplaatst, dat het zich meer 
aanbevele, In allen gevalle hoop ik, dat het 
mijner voordragt niet aan duidelijkheid en orde 

moe 
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moge ontbreken, en ik durf vertrouwen , dat 

men nergens in dezelve aanleiding zal vinden, 

om mijnen diepen eerbied voor onzen Heer en de 

waarheid te verdenken. 
Door de moeijelijkheid der taak, aan welke 

ik mij wage, wil ik mij dan ook niet laten afe 
schrikken van het beproeven mijner krachten, 

Nog meer, dan de dubbele uitgeloofde eere- 

prijs, lokt mij daartoe aan het gewigt van het ter 

behandeling voorgestelde onderwerp. Want hoe 

moeijelijk het moge zijn, het is voorzeker niet 
minder belangrijk. De gansche geschiedenis van 
het laatste lijden van onzen Heer is toch eene al- 

lerbelangrijkste geschiedenis, Van dezelve maken 
zijn lijden in Gethsemané, en zijn uitroep: Mijn 
God! Mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten! 
zeker niet het minst gewigtige gedeelte uit. Bei- 

de verdienen dus ten hoogste in het regte licht 
te worden geplaatst. Beide hebben dit ook nog 
altijd, boven andere gedeelten der lijdensgeschie- 
denis, noodig, daar zij veeltijds en op velerlei 

wijzen door opregte hoogachters van jezus 

carisTus zeer verkeerd zijn beschouwd, en 

aan velen hunner niet weinig zwarigheid hebben 

veroorzaakt; terwijl zij den vijanden van het *van- 

gelie aanleiding hebben gegeven om smaad te 

werpen op JEZUS CHRISTUS den Heer, zoo 

als Hij, naar het geloof der Christenen, gereed 
staat om zich, ter verzoening van de zonden des 

A3 men- 
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menschelijken geslachts, op te offeren en, door 

zijne grootheid en liefde, onze hoogste achting 

en innigste wederliefde verdient (1 )e 
God zegene mijne pogingen ! 

De Bestuurders van het Haagsche Genootschap. 
begeeren het antwoord op hunne Prijsvraag zoo 

te zien ingerigt, dat er in hetzelve eerst worde 
onderzocht naar de meest waarschijnlijke oorzas 
ken van de, breeder door hen bij Programma 
beschrevene , gemoedsgesteldheid van onzen Heer 
in Gethsemané, in vergelijking met die, welke 
bij Hem plaats had aan het kruis, tegen het eine 
de der drie-urige duisternis, en naar den zin en 
de bedoeling van ’s Heilands hartroerende bede 
in den genoemden hof, met verdediging van zijn 
onbevlekte karakter en hooge waardigheid. 

In de tweede plaats verlangt de Prijsvraag , ter 
meerdere bevestiging van de geloofwaardigheid 
der Evangeliesche verhalen van het gebeurde in 

Gethsemané en den uitroep aan het kruis, zoo 
veel mogelijk te zien nagespoord, de redenen, 

waarom JOANNES in zijn Evangelie, noch van 

het een, noch van het ander heeft melding gee 
maakt. 

Mijne verhandeling moet zich dus, om de op= 
gaaf 

(1) Verg. naMELSvELD, Bijb. verd, D: VIT, bh 

231 volgg. en RARWOOD five Dissertations, p‚ aon. fol. 
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gaaf der Prijsvraag te volgen, in twee hoofddee- 
Jen verdeelen, naar het tweeledig gevorderde on- 

derzoek. 
Dat deze hoofddeelen, wat de uitvoerigheid 

betreft, weinig tot elkander in evenredigheid 
zullen staan, ligt in het voorstel der Prijsvraag : 

en evenredigheid te dezen opzigte, zal hier ook 
wel minder vereischt worden, dan in eene leer- 

rede of voorlezing. 

ge EER 
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EERSTE HOOFDDEEL. 

Onderzoek ngar den zin en de bedoeling van, 
sezus beden in Gethsemané en, tegen het 
einde van de drie-urige duisternis, aan 
het kruis, en naar de waarschijnlijke 
oorzakenvan zijne gemoedsgesteldheid 
bij het doen dier beden: tot verdedi- 
ging van het onbevlekt karakter 

en de hooge waardigheid van den 
Goddelijken Lijder. 

Van zelf splitst zich dit eerste hoofddeel weder, 
in twee onderafdeelingen, van welke de eerstê, 

moet bevatten het onderzoek naar den zin en bee 

doeling van JEZUS beden in Gethsemané en, te- 
gen het einde der drie-urige duisternis, aan het 

kruis, en naar de waarschijnlijke oorzaken van 
zijne gemoedsgesteldheid bij dit zijn bidden, en 

de tweede eene hierop gebouwde verdediging van, 

zijn onbevlekt karakter en hooge waardigheid. 

EERSTE ONDER-AFDEELING. 

Het Programma spreekt alleen van een onders 

zoek naar den zin en de bedoeling van Jezus 

hartroerende bede in de ontzettende oogenblik- 
- ken, 
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ken, welke Hij in Gethsemané doorbragt, in den 
laatsten nacht voor zijnen dood. Doch ik meen 

daarbij niet slechts te mogen, maar ook te moe- 
ten voegen een onderzoek naar den zin en bedoe 

ling van den uitroep aan het kruis: Mijn God! 
Mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten! Het 
Programma verlangt toch, dat ’s Heilands ge= 
moedsgesteldheid bij dien uitroep evenzeer, als 
die bij zijne bede in Gethsemané, zal worden 

„onderzocht en verdedigd; en zonder onderzoek 

naar den zin en de bedoeling van dien uitroep, 

kan dit niet geschieden, Voorts spreekt het Pro- 
gramma het eerst van de oorzaken van de breeder 
in hetzelve omschrevene gemoedsgesteldheid van 

onzen Heer, en dan van den zin en de bedoeling 
zijner bede, Doch ik heb gemeend dit te moe- 
ten omkeeren, en eerst den zin en de bedoeling 

van het bidden van jezus te moeten onderzoe- 

ken. Want het is zeker, dat de ware gesteldheid 

van ’ Heilands gemoed, in de aandoenlijkste oogen= 

blikken van zijn leven, en de oorzaken daarvan, 

grootendeels, zoo niet geheel, uit den zin en 

de bedoeling van zijn gebed in die oogenblikken 
moeten worden opgemaakt. Voor alle dingen, 
schijnt mij te moeten gaan, eene korte en duidee 

lijke, maar volledige opgave van hetgeen, naar. 
het verhaal van Mm ATTHEUS, MARCUS €En LU 

CAS, met onzen Heer , in den laatsten nacht van 

zijn leven , in Gethsemané gebeurde, voor zoo 

A5 ver 
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ver het op het onderwerp dezer verhandeling be= 

trekking heeft, en van de omstandigheden, in 

welke Hij den meergemelden uitroep deed. 

Verhaal van het gebeurde in 
Gethsemané, 

In de laatsten nacht van zijn leven begaf e= 
zus zich, met zijne elf getrouwe leerlingen, naar 
eenen hof, die buiten Jeruzalem gelegen en Geth- 
semané genaamd was. Daar gekomen zijnde, liet * 
Hij acht van de elf jongeren meer aan den ingang 
van den hof, waar Hij hun bevat neder te zitten 

en op Hem te wachten tot dat Hij zou gebeden 
hebben, zoo als Hij meermalen in den nacht en’ 
de eenzaamheid pleegde te doen. Zelve gelastte 
Bij hun (2) ook te bidden, dat zij niet mog= 

ten bezwijken in de verzoeking, in welke zij 
weldra stonden te komen, om aan Hem geër- 

gerd (3) d.i. Hem ontrouw te worden. Nu 
nam Hij met zich zijne drie meest vertrouwde 
leerlingen, PETRUS, JACOBUS En JOANNES, 

en ging met hen een eind weegs dieper den hof 
in. 

Ce) Het schijnt mij toe, dat yezus dit hevel om te 

bidden gegeven heeft aan zijne Jongeren, die hij san den 
ingang van den hof liet. Cf. BYNAEUS de morte J. CG. 

Tom. Il. p. 82 sq. 
(3) Verg. Matth. XXVI: 31. Marc, XIV: 27 
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in. Toen Hem de overige leerlingen niet meer 
konden zien of hooren, begon Hij droevig, ver- 
baasd en zeer beangst te worden (4); eene groo- 

te droefheid, hevige ontroering en drukkende 
angst overstelpten zijn gemoed en Hij sprak tot 

zijne drie jongeren: Ik ben zeer bitter bedroefd, 
tot stervens toe (5): blijft gijlieden hier en 

waakt met mij! Nu scheidde Hij zich van hen 

af, ging een weinig voort, omtrent een steen- 

worp ver, knielde op zijn aangezigt ter aarde 
en bad, dat die lijdensure van Hem mogt voor- 

bijgaan, Hij van dezelve bevrijd worden. De 

woorden, welke Hij biddende gebruikt, waren: 

Vader alles is u mogelijk, wildet Gij dan dezen 

drinkbeker, dit lijden, van mij weg nemen, in- 

dien het wezen kan: doch niet gelijk ik wil, 

maar 

(4) Ik acht het niet noodig over de kracht der oor- 

spronkelijke woorden, van welke MATTHEUS En MAR- 
cus zich bedienen ( Auvzresïobur, Bnbaufeïobue en àònpo- 

veïv) uit te weiden. Men kan, des verkiezende, daar- 

over de Commentatoren, als GROTIUS, BYNAEUS, 

KUINOEL en anderen nazien, Ook HARWOODS Dissert. 

Pp. 232 fol. 

(5) D. i. of in zulk eene mate, dat ik zou verkiezen 
te sterven, gelijk ByNaeus het verklaart, uit vergeliĳ= 

king van Jona IV: g, naar de overzetting der LXX, of, 

gelijk anderen verkiezen, in eene doodelijke , d.i, de grootst 

mogelijke maat; gelijk wij ook wan doodelijke, d. ì, sller- 

bitterste droefheid spreken, Cf, KUINOEL ad Matth, 
XXVI: 38. 



za van. WILLIGEN, ner LIJDEN van 

maar zoo als Gij wilt, geschiede! Dus gebeden 

hebbende stond hij op en ging naar PETRUS, 

jAcoBus en JOANNES. Hij vond hen slapen- 
de en zeide tot peTRUS: Simon slaapt gij 
ook? Kunt gijlieden dan niet ééne ure met mij 

waken ? Staat op, waakt en bidt, dat gij niet 
in de verzoeking valt, die op u. wacht! De 

geest is wel gewillig, maar-het vleesch is zwak 
C6). Hierop. ging Hij andermaal: henen, naar de 
plaats, waar Llij het eerst gebeden had, 

Daar bad Hij ten tweeden male met dezelfde 

woorden: O mijn Vader! indien deze. drinkbeter 

niet van mij kan voorbijgaan, ten zij dat ik hem 

diinke, indien ik van div lijden niee kan wrij- 

gaan, uw wil geschiede! Andermaal ging Hij 

nu tot zijne drie jongeren. Ook nu vond Hij 

hen weder slapende, want hunne oogen waren 

bezwaard, en, schoon Hij hen toesprak , wisten 

zij van slaperigheid niet, wat zij Hem, zouden, 

antwoorden. 

Hij verliet hen. dan weder, om ten derden 
male te gaan bidden, met dezelfde woorden, die- 
kij te voren gebruikt had. En nu (7 ) verscheen, 

Hem 

(6) C£ KUINOEL ad Marth, XXVI: ar. 

(7) De redenen, waarom ik deze verschijning bij het 

verhaal van het derde bidden van den Verlosser, invoegen 

kan men onder anderen vinden bij KuINoEnL ad Luc 

XXI: 
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em een Engel uit den Hemel, die Hem vere 
sterkte (8). Want zijn angst was nu zeer hoog*= 
gaande (9), zoo dat Hij te ernstiger bad, en - 
zijn zweet werd als groote droppelen bloed, af- 
vallende op den grond (1o). Als Hij nu van 
het gebed opstond, kwam Hij weder tot zijne 
drie discipelen. Hij vond hen zoo overmand van 
droefheid en uitgeput van aandoeningen, dat zij 
zich niet uit den slaap konden houden. 

Hij sprak tot hen: slaapt nu voort en rust, het 
is genoeg, de tijd is gekomen, dat de Zoon des 
menschen wordt overgeleverd in de handen der 

booswichten (11), staat op, laat ons naar dè 
an. 

XXII: 45, 46. HERINGÀ, HARWOOD En anderen 
meenen ook, dat deze verschijring bìj of na het derde 
bidden van den, Verlosser heeft plaats gehad, 
(2) Zie hiefover breeder bij HERINGA, over de Ene 

gelen, in de Nieuwe Verhandd, van het Haagsch Genootsch; 

voor 1811. bl, 166 volgg. en verg PAREAU de my‘hica 
S. S. interpr. in de Verhandd, van Teylers Godgel. Ge- 

nootsch. XXV. D. bl. 120, 
(9) Zie over het woord &ywviz, behalve anderens 

BYNAEUS en KUINOEL ad Luc. XXII: 44, 

(ro ) Verg. v. D. PALM op Luc. XXII: 44, En REN- 
SING, Verhand, over eenige merkwaardige bijzonderheaett 

van het lijden van yrEzus, wit een geneeskundig oogpunt 
beschouwd, bl, 15 volgg. 

(11) De gevoelens der uitleggeren over deze woor 
den van den Verlosser loopen zeer uit een, en het schijnt 

mij moeijelijk om tusschen dezelve eene keuze te does 
Ze. 
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andere jongeren gaan, hij is nabij, die mij vers 
raadt! En terwijl Hij met hen sprak, eu zich, 

met PETRUS, JACOBUS €En JOANNES, naaf 

de overige acht leerlingen begaf, was JuDas 
‘reeds daar, met eene groote bende , om Hem té 
vangen. 

Ik heb mij, bij deze opgave van het geen met 
onzen Verlosser in Gechsemané is gebeurd , voof 
zoo ver het tot het onderwerp dezer verhande- 
ling behoort, opzettelijk onthouden van alle uit» 

weidingen, allen tooi van woorden en allen ge- 
leerden omslag , slechts met een woord verwijs 

zende naar de schriften van anderen, waar meu 
het een en ander, in deze opgave voorkomende, _ 
breeder kan behandeld vinden , omdat ik meene; 

dat het hier vooral aankomt op eene beknopte 

en duidelijke voorstelling van het voorgevallene, - 
zoo min mogelijk afwijkende van de eigene voor= 
stelling der Evangelisten, Zoo meen ik ook te 
moeten doen bij de 

Opgave 

Zeker zou dit hier niet zonder te grooten omslag kunnen 
geschieden. Daar het mij nu toeschijnt, dat, wat men 

ook kieze, dit geen invloed heeft op het hoofdondere 

werp dezer Verhandeling, heb ik mij aan de gewone 

vertaling gehouden. Men zie voor het overige GRO= 

TIUS, BYNAEUS En KUINOEL ad Matth. XXVI: 45 

et Marc, XIV : 4r, en verg. Ve WILLES singularia in 

Marci Euang. p. 147. 
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Opgave der omstandigheden, in welke jezus 
__zich bevond, toen Hij uitriep: Mijn 

God! Mijn God! waarom hebt 
Gij mij verlaten! 

Marrreus en MARCUS hebben alleen dea 
zen uitroep des Verlossers in hunne Evangelie 

berigten opgeteekend (12). Zij verhalen ons; 
dat jezus te derder ure, d. í. naar onze wijze 

van uurtelling , des morgens ten negen ure (13) 
gekruisigd zijnde, tegen de zesde ure, d. i. ten 

twaalf ure op den middag, eene duisternis ont- 

stond over de gansche landstreek (14). Lucas; 

die ook van deze duisternis gewaagt, schoon hij 
den uitroep van den Verlosser niet vermeld:;, 

voegt er bij, dat de zon er als geheel van ver= 

donkerd werd (15). Tegen de negende ure, 
des namiddags ten drie ure, trok deze duisternis 

weder op, en tegen dien tijd was het, dat onze 
Heer, met eene groote en sterke stem, in de 
gewone landsprake, uitriep de woorden, die het 

be- 

(12) Matth, XXVII: 46. Marc, XV: 34. 
(13) Over de Joodsche wijze van uurtelling kan men 

zien CARPZOvIUS Apparatus hist, Crit. attiquit. s. 
Cod. et gentis Hebr. p. 344 séqqg. 

(14) Men zie overl deze duisternis scHEUCHZER, 
Bijbel der Natuur, D. Xl. bl, 463 volgg. 
(15) Zuc. XXIII; 45. 
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begin uitmaken van den twee en twincigsten Psalm à 
Mijn God! Mijn God! waarom hebt Gij mij 
verlaten! Het was duss haar het verhaal der 

beide Evangelisten, van het kruis, dat jezus 
dezen uitroep deed, en wel nadat Hij omtrent 
zes uren aan hetzelve ; en wel drie uren in e& 
vrij dikke duisternis, had gehangen. Kort 
op gaf Hij den geest. Dit is alles, wat oe 
Evangelisten uitdrükkelijk verhalen van de oI 
standigheden, in welke de Verlosser zich an 

vond, toen Hij den meergemelden uitroep dee 

Het schijnt voorts ook nog uit hunne verand Ld 
te blijken, dat er gedurende de duisternis eene 
diepe stilte bij het kruis, ook onder de vij E 

den van Jezus, die zich anders verlustigden mier 

Hem te lasteren en te beschimpen, plaats’ Heet | 
gehad, dewelke niet weder werd afgebro | 
voor dat de duisternis, ten minste ‘aanvankelijk 
was weggetrokken. Althans wij vinden b 

geheel geen gewag gemaakt van iets, hetw elk, 

zoo lang de duisternis duurde, ook door zezds, 
zou zijn gedaan of gesproken. 

Na deze korte, maar, zoo ik mij vlète’ EN 

delijke en volledige opgave van het gebeurde in. 

Gethsemané en de omstandigheden in-welkeje- 
zus van het kruis uitriep: Mijn Gòd! Mid 
God! waarom hebt Gij mij verlaten! ga ik nl 
over tot een naauwkeurig 1:sÂ 

Onderzoû 
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Onderzoek naar den zin en de bedoeling 
van zezus bede in den hof, en zijnen 

witroep aan het kruis. 

# Om den zin van de, tot driemalen toe door 
Onzen Heer in Gethsemané herhaalde, bede be: 

hoorlijk te kunnen onderzoeken, moeten wij 
voor alle dingen nagaan, van welke woorden 
Hij zich bij dezelve heeft bediend. 

MarrTuerus geeft ons tweemalen de door derì 
Heiland gebruikte woorden, op eene eenigzins 
verschillende wijze, terwijl hij berigt, dat je- 

zus, voor de derdemaal biddende , dezelfde woor. 
gen heeft gebruikt. 
Marcus (16) en Lucas geven beide slechts 

eenmaal de woorden van yezus bede op. Zij 

verschillen daarin eenigzins niet alleen met mA T- 

THEUS , maar ook onderling: Lucas zwijgt 

geheel van eene tweede en derde bede, Mar- 
eus berigt alleen van de tweede bede, dat ye- 
zus, bij die bede, dezelfde woorden gebruikte; 

en van de derde; dat de Verlosser na dezelve te- 

tug kwam bij zijne discipelen. Blijkbaar hebber 
MAR= 

(16) Deze Evangelist intusschen geeft ook met zijne 
eigene woorden den inhoud van yRZüs gebed op, ei 
hij gebruikt dan bijna dezelfde woorden, met welke 

MATTHEUS het eerste gedeelte van jezus Eerste 

bede uitdrukt. Alleen voor drinkbeker bij MATTHEUS 

gebruikt hij ure 
B 
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MARCUS en Lucas het dus daarvoor gehou- 
den, dat onze Heer zich tot driemalen toe vam 

dezelfde woorden, zoo al niet in klank, ten mine 

ste in beteekenis, bediend heeft: en zoo wij 

het schrijven van MATTHEUS, dat onze Heer 
voor de derdemaat biddende dezelfde woorden 
heeft gebezigd, niet bepaaldelijk op zijne tweede 
bede, maar, gelijk mij het waarschijnlijkst 

komt, op de eerste en tweede beîde moeten 

trekkelijk maken, mogen wij besluiten, dat ook 
hij (17) geen verschil, althans van zin en m 
ning, in de drie beden des Verlossers heeft 
zien, Het onderling gering verschil in wo 
den, tusschen de drie Evangelisten, behoeft 
ook niet te doen besluiten, dat een van her de 

naauwkeurigste opgaaf zou hebben gedaan; en 
daarom bij voorkeur door ons moeten gevolgd 
worden , of vruchtelooze pogingen in het werk 
ze stellen, om hunne opgave: letterlijk overeen 

te brengen. Behalve toch, dat er geen wezens 
lijk verschil van zin en meening in hunne opga= 

ven bestaat, acht ik het zeer mogelijk , dat zij 
ons allen woorden hebben opgeteekend, die in= 
derdaad door den Verlosser zijn gebruikt. Jm 
mers. uit der Evangelisten verhaal blijkt duidelijk 
genoeg, dat onze Heer telken reize meer tj 

(17) Schoon hij dan ook al eene eenigzins verschilende 
opgaaf van de eerste en tweede bede doet. 
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biddende doorgebragt heeft, dan noodig was tot 

het uitspreken van die weinige woorden, welke 

zij Hem in den mond leggen. Telken reize toch 

vond Hij, van het bidden terug keerende tot 

zijne discipelen, hen, zoo als een der Evange- 

listen berigt, vast ingeslapen „ en het is dus hoogst 

waarschijnlijk, dat onze Heer; gelijk die ook de 

hooggaande droefheid en angst des Verlossers 

van zelve moesten medebtengen (18), telken 
keize dezelfde bede, met geringe verandering var 
„woorden, bij herhaling tot zijnen Hemelschen 

Vader opgezonden heeft. 
Bij de kleine veranderingen door onge Heer 

in de woorden gemaakt, waarmede Hij bij her- 
haling dezelfde bede tot God zijnen Vader op- 
zond, behoeven wij dus niet langer stil te staan 3 
maar wij kunnen het daarvoor houden, dat de 
gansche begeerte van zijn beklemd gemoed in deze 
woorden staat uitgedruke:s Mijn Vader, indien 
het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van mij 
voorbijgaan: doch niet gelijk ik wil, maar ge- 
lijk Gij wilt (19). Zien wij dus, hoe wij deze 

woor- 

(18) De ondervinding leert toch , dat hee den hevig bes 
droefde en beangstigde eigen is, wanneer hij bidt, zijne 

begeerte kort en met herhaling van bijna dezelfde woor= 

den uit te drukken. 
(19) Ik houde dit voor al de woorden, welke jes 

zus biddende heeft uitgesproken en acht het om meet 

dan ééne reden, zeer onwaarschijnlijk , dat de Verlosser 

B 2 
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woorden hebben op te vatten, op dat ons moge? 
blijken, in welken zin wij jezus bede verstaan 
moeten ! 

Het meest komt het hier aan op de juiste bed 

paling van hetgeen de Verlosser met de woor- 
den: dezen drinkbeker, door MARCùs met die 
4re verwisseld, hebbe bedoeld, - De. overi 

uitdrukkingen, in zijne beden voorkomende, 
zijn duidelijk genoeg. In het algemeen, Lane 

lijk, is het zeker genoeg, gelijk het ook do 
alle uitleggers wordt toegestemd , dat drinkbeker 
hier voorkomt in den zin van / ijden iN gelijk dar, é 

ook door ure eene wre des lijdens wordt aanges 
daid. Maar niet zoo zeker is het, of wij „ watts 
rieer wij JEZUS van dezen drinkbeker hoo 
spteken, en bij MARCUS die ure lezende, / 
het gansche laatste lijden van onzen. Heere je 
welk eindigde in zijnen dood, of bepaaldel 
aan die droefheid en angst, welke Hij in Geth 

mané ondervond, hebben te denken, Ten min= 
{ ORR BOTT Coste 

5u san an 

meer uitvoerig zou hebben gebeden er dd Evangelisten 
ons slechts bij kort begrip den inhoud van zijn gebed 

zouden hebben opgegeven. Niet alleen toch, dat het aan 
doodelijken angst en bittere bedroefdheid niet eigen 

vele woorden te gebruiken, maar de Evangelisten z 

gen en herhalen het ook uitdrukkelijk, dat Hij tot dries 

malen toe met dezelfde, door hen opgegeven, woorden. 

heeft gebeden , en er is, voor zoo ver ik zien kan, geen 

schijn van reden om te vermoeden, dat JE zus uitvoeriger 

zou gebeden hebben. 

EE! 
id 
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ste de gevoelens der uitleggeren zijn hieromtrent 
verschillende, en van beide zijden staan mannen 

van bekende bekwaamheid en braafheid (20 ). 
Ondertusschen schijnt het mij toch niet zeer 

moeijelijk dit verschil op goeden grond te beslis- 
sen, immers wanneer wij daarbij alleen, gelijk 

het mij toeschijnt te behooren , uitlegkundige re= 
denen laten gelden. Trouwens is het zeker, dat 
onze Heer mer de woorden dezen drinkbeker, 
(waarvoor mARCUS heeft die ure), zou hebben 

kunnen spreken van het lijden, hetwelk Hij in 
Gethsemané onderging. Doch ik twijfele zeer, 
of “men ooit aan het opvatten dier woorden in 

dien meêr bepaalden zin zou hebben gedacht, 

wanneer men daartoe niet ware bewogen door 
neer deerstellige , dan uitlegkundige redenen. 

“Men vond het , namelijk, strijdig met de hoo= 
ge gedachten, welke men van den Verlosser koes= 

ter- 

(20) Morúpsov en pu worden van het gansche lijden 
van jezus verklaard door CALVINUS, BEZA, ARE- 

TIUSsGROTIUS, BYNAEUS en de meeste, zoo niet 

alle oudere schriftverklaarders, en onder de nieuwere 

door KUINOELS, V, D. PALM en een aantal anderen, Be- 
paaldelijk van den angst, welken yrzus in Gethsemané 

‚ondervond , worden de gezegde woorden verklaard door 

BRINKMAN, Opheldering van eenige plaatsen uit het N.T. 

zstuk, bl, 124 volgge Anonymus in passionem, p. 39. 

seqg, edits 2 et auctores ibi laudati note a. HeRINGA 

OP BERGEN, Merkwaardigheden wit het leven van jE= 

ZU8, en eene menigte anderen, 
B 5 
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terde, dat Hij zijn gansche lijden zou hebben af- 
gebeden , en daarom was mener op bedacht, om 

de zwarigheid , die men hierin meende te vinden, 
te ontgaan , door de woorden: dezen drinkbeker 
in eenen meer bepaalden zin op te vatten. Doch, 

hoezeer ik ook ten hoogste goedkeure die gevoelens 

omtrent den eeuwiggezegenden Verlosser, welke 
hierbij te gronde liggen ; hoe levendig ik zelf er 
van overtuigd ben, dat wij ons niet te zorgvuldig 
kunnen wachten voor alles, wat den eerbied zou 

te nakomen, dien wij aan Hem als den eenigge= 
boren Zoon van God en volmaakt heiligen mensch 
schuldig zijn; ik houde het echter aan den an= 
deren kant niet minder daarvoor, dat wij, bij 
de behandeling der H. Schrift, nimmer mogen 

afwijken van de regelen eener gezonde uitlege 
kunde, omdat wij eenige zwarigheid vinden in 
het geen wij, die regelen volgende , in de Schrift 
verhaald of geleerd vinden, daar wij zoo doende 

de uitlegging des Bijbels meer van ons eigen ge= 

voel zouden afhankelijk maken, dan op vaste 
gronden vestigen. Waar wij zwarigheid vinden, 
past het ons veeleer ons oordeel eerbiedig op te 

schorten, dan te beproeven, om die zwarigheid 
weg te nemen, door af te wijken van den weg 

eener gezonde uitlegkunde. De achtbaarheid der 
H. Schrift trouwens, en de hooge waardigheid 
van den eeuwiggezegenden Verlosser , zijn dan ook 

wel door zoo vele en zoo voldoende bewijzen 

Ser 
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gestaafd „ dat wij ons geloof aan dezelve niet be 

hoeven op te geven, zoodra zich, of in de Schrift. 

of in het gedrag van onzen Heer iets voordoet, 

‚dat ons bekrompen verstand zich niet ten volle 

kan verklaren. 
Daar-het mij dan toeschijnt, dat hier ket spraak- 

gebruik beslist, en het een onbetwistbare regel 

der uitlegkunde is, dat wij hetzelve moeten vol- 

_gen, bij de verklaring des Bijbels, zoowel als van 

alle andere schriften ; schijnt het mij ook zeker 

genoeg, dat wij jezus, sprekende van dezen 
„drinkbeker „en mARCUS, van die ure gewagen- 
de, moeten verstaan , als bedoeld hebbende gekeel 

het laatste lijden van onzen Heer. Alrìjd toch, 
wanneer er in de schriften des N. Verbonds ge« 
sproken wordt, of van jezus ure bij uitnemen- 

_ heid, of van den drinkbeker , Hem door zijnen 
Vader gegeven, wordt daarmede zijn laatste lij- 

_ den en dood aangeduid. Zoo lezen wij twee ma- 

_ den bij joANNES (21), dat jezus vijanden 

Hem nog niet grepen, om dat zijne ure nog niet 

gekomen was, en algemeen worde dit van zijne 

stervensure verklaard, Blijkbear moeten wij het 
ook van die ure verstaan, wanneer wij bij den- 

gelfden Evangelist lezen, dat onze Heer, een= 
maal , toen zijn laatste lijden kort aanstaande was, 

met een ontroerd gemoed sprak: wa zal ik zeg- 
gen: 

(21) Joan. VII; 30 en VIET: zo, 
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gen: Vader! verlos mij uit deze ure? Maag 
daartoe ben ik in deze ure gekomen (ao). En zelf. 
verklaart ons JOANNES, wat Hij door jezus 
ure verstond, wanneer Hij schrijft (2g)s Jee 

zus wetende, dat zijne ure gekomen was, ii 
welke Hij uit deze wereld, zou overgaan tot den 

Vader. Wanneer onze Heer tot de zonen van 
ZEBEDEUS sprak van zijnen drinkbeker (aa); 
doelde Hij zeker ook in het bijzonder “op zijns 

laatste bitter lijden en zijnen smartelijken dood. * 
En, niet minder zeker had. Hij dit lijden ven zije = 
nen „dood: voor oogen, toen, Hij tot veTRUS 7 
sprak, bij zijne gevangenneming (25): den drink-» 
beker, welken mij-de Vader gegeven aid En 

ik dien mies drinken? 5 hoob usb 

_Bij-dit ‘hoofdbewijs, bead naar éen 
toeschijnt, voldingend is voor de meening: „dates 

onze-Heer , in Gethsemané-biddende, door dek — 

drinkbeker ‚ van. welken. Hij. sprak „ geheel. 
laatste. lijden, zoo als.dat uitliep «op en. eindigen 
de met. zijnen dood, verstaan heeft, woegvlik » 
nogeen tweede , hetwelk ik meen te kunnen 

ontleenen uit den brief aan de Hebreën. De 

Schrijver van dien brief, namelijk, gewaagt ere _ 

en 

(ae) Joan. XII: 27e | 
(23) Joan, XIll: 1. oe 
(24) Matth, XX: 22, 23e Marc. X: 38, 39e 

(25) Joan, XVIII: 15e 
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„gens (26) van het bidden van yezus in Geth- 

semané. Hij doet dit wel niee uitdrukkelijk, 

maar het is echter duidelijk genoeg, dat Hij op 
hetzelve doelt (27), en de omschrijving, die Hij 
daarbij geeft van Hem, tot wien onze Heer bad, 
toont vrij duidelijk, dat Hij ook van gevoelen is 
geweest, dat de Verlosser smeekende, dat die 

drinkbeker van Hem mogt voorbijgaan , met die 
woord op het Zijden des doods gedoeld heeft. - 

Hij omschrijft toch, te bedoelder plaatse, God 
als den-genen, die den Heer van den dood kon 
verlossen, en die omschrijving toont, naar het 
mij toeschijnt, „duidelijk genoeg, dat Hij van 

meening is geweest, dat onze Heer om verlossing 
van den dood heeft gebeden. Ik zie toch niet, 
hoe-anders-juist deze omschrijving hier zou te 
pas komen. 

Wil men zich voorts, ter gunste van het ge 

voelen, dat Jezus alleen zou hebben gebeden — 

om ontheffing van dien angst en die droefheid , wel- 

ke Hem in Gethsemané overvielen, daarop be- 
roepen, dat Hij dit zelf schijnt aan te duiden, 
door te spreken van dezen drinkbeker, gelijk 

MAR- 

(26) Hebr. V: 9. 

(27) Gelijk dit dan ook door alle uitleggers zoo worde 

begrepen ; het zij de aangehaalde plaats door hen alleen op 
het bidden van yezus in Gechsemané wordt te huis ge= 
bragt, het zij dezelve door hen, met LimBORCH, Theol. 
Christ. p. 225, ook op JEzus bidden aan het kruis wordt 
toepasselijk gemaakt, 

B 5 
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marcus ook spreekt van die ure (28); dit 
moge in den eersten opslag eenigen schijn heb- 
ben, maar een voldoend bewijs voor dit gevoelen 
is daarin geheel niet te vinden. Ook daar toch, 
waar jezus buiten twijfel van geheel zijn laate 
ste lijden spreekt (29) noemt Hij dat, bij herha- 
ling, deze ure. an 

Wat eindelijk de reden betreft , die men doore 

gaans pleegt aan te voeren, ten voordeele van de 
meening , dat de Verlosser bepaaldelijk, om ont 
heffing van hetgeen Hem thans bezwaarde, zou 
hebben gebeden : te weten , dat de angst en droe= 
fenis, die Hij in Gethsemané gevoelde „ zoo hoog: 

gaande waren, dat Hij, zoo dezelve hadden voort- 

geduurd, zijn overige lijden niet op eene Hem 

betamende en Gode waardige wijze zou hebben 
kunnen doorstaan (30), en dat Hij daarom kon 
en mogt bidden, om van die benaauwdheid en 

droefenis ontheven te worden „hetgeen men meent, 
dat Hem minder zou hebben gevoegd , met bee 

trekking tot zijn geheele lijden, te verlangen: 
wat deze reden betreft, behalve, dat zij , bijeen 
zuiver uitlegkundig onderzoek, minder in aat- 
merking komt, schijnt het mij ook toe, dat de- 

il 

(28) Verg. HERINGA, Anonymus in passionem , tet pl 
en anderen. 

(29) Joan. XIl: 27. 
(30) Verg. onder anderen nERINGA, te de Ple 
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gelve geen steek houdt. Want zij wordt door 
eene, naar mijn gevoel, zeer aanmerkelijke en 

piet op te lossen zwarigheid gedrukt. Zoo her 

gamelijk alleen naar zijn toenmalig gevoel was, 
dat onze Heer zijnen angst en zijne bedroefdheid 
te hooggaande keurde, om zijn overige lijden 
behoorlijk te kunnen doorstaan, zie ik niet, 
waarom her Hem meer zou hebben gevoegd 
luche te geven aan dit gevoel, dan wel aan zijn 
gevoel van opzien tegen en afschrik van zijn lij- 
den en dood, door eene verzuchting om ont- 

heffing. Want beweert men in het eene geval, 
dat Hij niet zijn gevoel, maar den wil van zij- 

nen Vader moest laren spreken, dan kan men 
dit ook in het andere geval niet ontkennen. En 
was het niet slechts in jezus gevoel, maar in- 
derdaad en in waarheid zoo} wist jezus hee 

_Jangs eenen anderen weg , dan door zijn gevoel, 

dat zijne beangstheid en droefenis, zoo zij langer 

hadden geduurd, het Hem onmogelijk zouden 
hebben gemaakt, op eene betamelijke en Gode 

waardige wijze, zijn laatste lijden en zijnen dood 

te ondergaan ; dan zie ik niet, hoe Hij bij zijne 
bede, dat die drinkbeker van Hem mogt voor- 

bijgaan, kon voegen: doch niet, o Vader! gelijk 
ik wil, maar gelijk Gij wilt. Want hoe zou 
Hij het ook maar een oogenblik hebben kunnen 
vooronderstellen als mogelijk, dat zijn Vader hee 

zou hebben kunnen willen, dat Rij zou hebben 

moes 
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moeten lijden en sterven op eene wijze, wadre 
door niet beide ‘de Vader en de Zoon zouden zijn 
verheerlijkt (31). wd 

Ik meen dus een’ voldoenden grond te hebben, 
om vast te stellen, dat zezus in Gethsemané, 
in zijn aandoenlijk gebed van eenen drinkbeker 
sprekende, daarmede geheel zijn laatste lijden 
bedoeld heeft, en niet maar bepaaldelijk die bee 
droevende en beangstigende aandoeningen, welke 
Hem in den hof overvielen. « En ik houde mij'te 
meer aan dit gevoelen, daar ik zie, dat de mees=" 
te oudere uitleggeren (32), zoo niet allen, hee” 
zelve zonder eenige bedenking aannemen, Schoon” 
zij toch in vele opzigten bij de wecrifee mogeli’ 

ach 
tel hie 

(31) Verg. Godgel. Bijdragen voor 1830, bl 153e ak 
(32) De eerste sporen van het gevoelen, dat jezus: 

biddende , dat de drinkbeker van Hem mogt voorbijgaan,” 
bepaaldelijk zou hebben gedoeld op zijn lijden) in - Gethe. 

semané, heb ik nier kunnen nagaan, „Het eerste spé 5 
misschien te zoeken bij PiscATOR, die in zijne An 
Evang. secundum Matth. schrijft, „sensum autem illum iraé 

» Dei nominat metaphorice poculum , Gier MARCUS Hos 
» Mminat Aoram, nimirum: metonymice,”’. Bij GROTI 
ontdek ik verder ook een spoor van dit gevoelen, wans 

neer hij ad Marth, XXVI: 39. schrijft, Dubicari ns 

» terat, de imminente morte ageret CHRISTUS, an de 
» isto horrore , quem tum animus sentiebat” Cf. € 
WOLZOGEN, Comment, in Evang. Matth, ad 4,4, Men 
vindt dit gevoelen ook voorgedragen door CURCELLAES 

us Opera Theol, p. 235- seqq. en goedgekeurd door” 

€. vorsTius in Epistt, Eccles, et Theke epistu’g81 ,göa 
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schterstaan, schijnc het mij echter, dat zij daariri 

nier zelden boven hen vooruit hebben, dat zij. 

met meer eenvoudigheid aannemen het geen ons, 

ineden, Bijbel, en inzonderheid in de levensbe- 
rigten,van, onzen Heer verhaald ‘wordt, zoo, als, 

hetsons daar wordt verhaald „ zonder zwarigheden. 

op-te zoeken. | 
Bad. onze. Heer dus, dat zijn Vader den isdn 

beker van Hem-mogt laten voorbijgaan „Hij gaf, 

daarmeder.te kennen , dat Hij wenschte, dat Hij 
van het lijden, hetwelk Hem wachtte, mogt bevrijd. 
worden. Dien „wensch, evenwel drukte Hij niet 
stellig;-uit ‚maar, onder. voorwaarde „ dat hetgeen 

hij verlangde „„mogt-bestaanbaar. zijn. met. den raad. 
en„wil zijnes Hemelschen Vaders. Hij voegde 
daarom bij zijn gebed uitdrukkelijk: #ndien het 
hetgeen. ik bêgeere mogelijk is, bij U, o Vader! 
wien, vwat.de magt betreft, alle dingen mogen: 

lijk zijn (33): “En-nog- duidelijker betuigde. Hij 
Zich geheel aan den wil en raad zijnes Hemelschet: 
Vaders te onderwerpen, terwijl Hij om bevrij- 
ding van. zijn lijden bad; door erbij te. voegen, 

doch miet gelijk ik zouw willen (34)4 maar. 
gelijk Gij wilt. 

Na 
Isso Deze omschrijving schijnt mij het best uit te 

drukken den zin van jezus woorden, zoo als ons die 

doof MATTHEUS en MARCUS eenigzins verschillend 

worden opgegeven. 

(34) @éAw, schijnt mij hier, met GROTIUS, woù- 
Zos 
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Na dus den zin van jezus bede in Gethses 
mané te hebben bepaald, ga ik over, om ondere 
zoek te doen naar derzelvef bedoeling, dat iss 
naar het doel , hetwelk jezus zich met deze 

voorstelde. In dien zin toch meen ik de 
moeten opvatten, wanneer er in de Prijsw 

van den zin e# de bedoeling der bede gesp 
worde (35). 

Eenige algemeene aanmerkingen over het g 
zullen mij den weg tot dit onderzoek banen, 
zijn de volgende: 

Wij kunnen hee gebed voóral wanneer hef 
bestaat in wenschen, die wij Gode te kennen ges 
ven, en door welke wij het gevoel onzer bes 

hoefte voor Hem bloot leggen, en het dus eigene 
lijk gezegde bede is (36), uit tweederlei ooge 
punt beschouwen, namelijk , als middel tot vers 

ZOGEN €En andefen, een Hebraismus te zijn voor 0 

Aoïute | 

(35) Het is mogelijk, dat ilk mij hierin bedrieee 

de uitschrijvers der vraag, de woorden zin en Bedoeling 
meer als gelijkluidend bij elkander hebben gevoegd. Dock 

in allen gevalle komt het onderzoek naar het doel, hetwel 

1Ezus zieh bij zijn bidden heeft voorgesteld, hier te 

“pas, daar men, om jezus gemoedsgesteldheid bij zijne 

bede te kunnen beoordeelen, moet weten, welke % 

3 

bedoeling bij zijn bidden is geweest. 

(G6) REINHARD, Systeme der Christe Moral. 
Ze WUST. Se ÓF3e 
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krijging (door verhooring) en als middel toe 

onze zedelijke vorming (37). 

Beide die oogpunten loopen in één, wanneer 

hetgeen wij biddende van God wenschen, onze 
zedelijke vorming zelve is, of wanneer deze de 

stellige voorwaarde uitmaakt, op welke wij al- 

leen kunnen verkrijgen, hetgeen wij van God 

begeeren. En, wanneer wij bidden, gelijk hee 

behoort, zullen wij nimmer het gebed alleen 
als middel tot verkrijging beschouwen en aanwen- 
den, maar altijd tevens als middel tot onze zede- 
lijke vorming. Ja, waar wij ook om mogen 
bidden, zoo wij het in eenen regt Christelijken 

zin doen, zal onze hoofdbedoeling , zoo ver ons 

betreft, daarbij altijd zijn de bevordering onzer 
zedelijke volkomenheid, aan welke wij altijd de 
verhooring van ons gebed zullen onderschikken , 

zoo hetzelve niet regelregt onze zedelijke vol- 
making betreft. 

Bidden wij dus om iets, hetwelk onze bii 

king niet regelregt betreft, en van hetwelke wij 
daarom niet zeker weten, dat het Gods wil is, 
em het ons te schenken ; doen wij zoo eene bee 

de, van welke wij niet verzekerd zijn, dat zij 
kan verhoord worden; dan moet bij ons bidden 
ons hoofddoel zijn, ons te leeren schikken in 

den 

(37) Ook nog uit andere oogpunten, doch van welke 
hier niet behoeft gesproken te worden, 



3e v.D: WILEIGEN Omen RIJDEN 4 

den wil. van God; welke ook deruickórmse zij 
zoodat wij ons-dan-ook 5 vaneen} lijoope) onze 
bede-ontzegt ‚ gesterkt mogen bevindensoontsohë 
aan Hem te onderwerpen ‘en-moedig-en. stan e 

vastig te doen ‚ wat Hij-van-ons eisches entedras 
gen, wat Hij. ons. oplegt---Daar men tochsd 
„zulke ‘gevallen, nooit: geheel, Onvoorwaardelijkede 
Nerbooring van, zijn, gebed, mag verwachten; zoe 
„moet menshet, Gode aänbevolen daten ‚of „en‚hoe 
Hij her gebedene zal schenkens -en;sbiec; vertrou, 
wen, of. geloof ‚mee, hetwelke mertosdan bide 
„met „behoort, te-bestaan inde waste overtuiging, 
sdat-God het>gebedene. „zeker; zal, gevens, wanneer 
-dar waarlijk, goet zijs «En ‚nooit Vinag:t menodiët 
swagen door zijn-gebed God „als: hees 2 3: Voofr 

„schriften-te-willen, geven „of iers als; vanoHemsfe 
rwillenafdwingen. :Zulk eerie-eigenzinnigheidemor 
„ge zich in: nog -zoo -eeneri-Godyruchtigeu schijn 
vertoonen5. of, wel, als-Heldenmoed»-dêsrgele 
woetdoen , zijis geheel.sirijdig tmet-die,Ge 
tige eenswillendheid met (God „ ‚die eend : 
«elijken-bidder. betaamt, Hert geloof betoont vee 
meer. ware sterkte, „wanneer ‚het „eigenzian 

_swenschen, overgeeft „ «en vertrouwepidat Godijal- 

Jes-wel „zal. maken ‚dan, wanneer: hets tiersrof 
doorzetten waarvan „het nog onzeker vs „vof no 
deiimaraë ri le geen Wanneer wij vom ado 

2 id tH beden fis zoiërs 

er REINHARD, 1 lees. 650, folgs* EV 19 dost 
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fets bidden moet dus altijd onze hoofdbedoeling 
zijn bij ons gebed, onze krachten te sterken tot 
kloekmoedige , standvastige onderwerping aan 
God en geheele eenswillendheid met Hem. 

„Passen wij nu dit aangemerkte toe op het bìd= 

dn van ‘den Verlosser in Gethsemané 3 dan zal 
Het ons blijken, dat Hij, bij het biddend uiten 
van zijnen wensch, om van het Hem dreigend 

dijden te mogen vrijgaan, hoe ernstig en aanhou- 

sdend Hij dien ook aan zijnen Hemelschen Vader 
bekend maakte, boven alles de bedoeling heeft 
gehad; zich te wapenen met moed en standvas- 
zigheid, omzich te schikken in den wil zijns 
Hemelschen Vaders, sìch aan Hem geheel te on- 
derwerpen en-Hem. gehoorzaam te worden tot 
dem dood, ja; tot den dood des kruises, Gee 
we-andere bedoeling kon, ook slechts voor een 
wbogenblik, in des Verlossers gemoed bij zijn bîd- 
„den den boventoon hebben gehad, Zijne voors 
beeldige heiligheid en eenparige eenswillendheid 
met zijnen Vader, zoo blijkbaar in de geheele 
geschiedenis van zijn leven, verbieden ons daaraan 
te twijfelen. En de woorden zelve, van welke 
Hij zich biddende bediende „ toonen het ook ten 
lallerduidelijkste, dat het boven alles zijne begeer- 
‘te was zich aan zijnen Hemelschen Vader te on- 

derwerpen, en dat Hij zich daartoe wilde sterken 
door zijn gebed. Hij bide toch niet, dat de 
drinkbeker van Hem mogt voorbijgaan , dan on- 

C der 
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der de uitdrukkelijke voorwaarde, dat het moe 

gelijk ware, en bestaanbaar met den raad zijns 
Vaders, en, als had Hij ook zoo nog te veel 
gebeden, of zijne onderwerping niet genoeg 
uitgedrukt, voegt Hij er nog bij: doch niet ge 
lijk ik zou willen, maar gelijk Gij wilt. Zije 
ne bede: laat dezen drinkbeker van mij vob 
gaan drukt dus niet uit eene bepaalde begeerte, 
om van zijn lijden bevrijd te worden, en, ho 
tot driemalen toe herhaald, kan zij niet ten doel 

‘hebben gehad, om op de vervulling dier begeer. 

te stellig aan te dringen. Wij kunnen dezelve 
niet anders beschouwen, dan als eene uiedrukking 

van ’s Heilands opzien tegen en vreeze voor 

het Hem dreigende verschrikkelijke lijden (39, 
met welke Hij zijnen Vader zijnen nood wilde 
klagen en zijnen geprangden boezem lucht vere 
schaffen, terwijl Hij met zijn gansche gebed gece 

ne andere bedoeling had, dan zich te sterken iff 
zijnen God, en zoo, met kloekmoedige 

tigheid, zich te schikken in en re onderwerpen 
deszelfs wil. 

De zin van jezus uitroep aan het kruis, Mij 
God! Mijn God! waarom hebt Gij ze verlater 
vordert nu ons onderzoek. id 

De 
ì 

(39) Welke Hem, zoo Hij aan dezelve gehoor had gee 
geven, zouden hebben doen, en moeten doen begeeren ’ 
oe pl van zijn lijden mog: berijd worden, 

= 
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„De woorden, van welke coze Heer zich bj 
OL aop beenie, zin, gelijk bekend ís, 
Geleend uit den XXII" Psalm, van welken zij 

den zankef vitmaken. Dar oe (gelok mo toe- 
‚Shar wel bewezen te zijn (40)) de spreker a 
Geven Palms de Messias fs, wiens Iden en wer- 
Keoging in denzelven word: voorspeld, moeren 
ij het ook daarvoor houden, der de woorden 
Wam jezus uitroep zan ber kruis, in zijnen mond 
denzelfden zin moeren geacht worden te bebhen, 
as im den Palm: en wij koomen dus niet beter 
Hoen, dam zoe verklaring wan dezelve, mm de eer- 
ste plaars, den Psilm zelven raad te ploegen. 
… Doen wij zu dr, dem blijk: ons terssond dui- 
delijk, mm welken zin onze Heer klaagde, dart zijn 

God Hem seristez had. Herzeen toch in het 

Verse Kd van her tweede vers verlaten heer, 
work im het tweede lid (41) genoemd, ziet fe 
Bap ze bomen, terwijl vit vs. Js die eene 
beeedere uicbreiding behelzen van herseen vs. 2 
Mk =°, n Pd 

4e) Verg pj srimeraa Oude VarspeZ, aargamdr 
BE Mimi. 2. D. bl 336, voles. V.D. PALM, emmipe 

na David werzaald en spgekelderd, bl 5e. volge. 
CE MUNTINCEE, Êurir aarnerf. per de Psalmer, Hi. 
5e volgg. en ommige ijzers zaakardr: aarmert. over 
de Psalmen, bl 55. wolsg. 

Can) le beewelke, za den zand wan den Pardlielisnes, 
hemzelfe me zoders woorden work herkedd, bewek 
Ie her eere Mi gezegd was, 

Ca 
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te lezen staat, blijkt, welk. eene hulp de s 

ker verlangde, namelijk hulp tegen zijne vind 

den en verlossing uit zijn lijden, Klagende , 
God hem verliet, moet dus de spreker in den 

XXII" Psalm daarmede hebben willen te ke 
nen geven, dat hij door God zoo. geheel a aan 
zijn lijden en de boosheid zijner. vijanden was over 
gelaten, dat het was of hij zich zijns ‚niet aan— 
trok, als of hij Hem niet toebehoorde, ‚In. 
zin wordt het dan ook meermalen. in den Bijbel 
„gezegd , dat God menschen verlaat. e Zoo klaag 
Sion, bij den Profeet yesara 42): de Heep 
heeft mij verlaten, de Heer heef t fe mij vergen: ij 

Zoo zegt Jehova, bij denzelfden , rofeer a) 
tor de Joden: een kort oogenblik vi ik uy 
daten , maar met groote liefde omhelsde ù ku 
der. Jn de hevigheid mijnes, toorns, wilde 

„eenen korten tijd ú niet zien, maar, met ee 

„liefde ben ik u weder toegedaan (44). In 
zin moet het dan, ook de Verlosser heh en, 

„meend, wanneer Hij aan het. kruis USR E 
God Hem verlaten had. ' 
En riep Hij dit vragende uit: Waarom E 

(42) H. XLIX: 14. (43) H. LIV: 7,8. 
(44) In beide plaatsen is verlaten blijkbaar: over, 

‚ aan druk en lijden, En wordt er in de laâcste 
(z. v.d. Palm.) op de Babylonische gevangents gedoeld, 
dan wordt daar bepaaldelijk gezien op de onderdrukking 

der Joden door de hun vijandige Babyloniërs. — 
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EE BES mien opnmken: in welken zin wij 

die vra hebben op te vatten, namelijk, niet 
als e eene vraag des onderzoeks, het verlangen uit- 

om reden van iets te weren, maar als 

En uitroep van gejammer en angst, uiedruk- 
e de begeerte naar hulp en verlossing uit 

Et lijden, Al war wij toch in den Psalm, vers 
ze 22, ter nadere uitbreiding van vs. 2, vin- 

is eene bitere jammerklagt en gedurig her- 
Bale bede om hulp en redding. Op een aan- 
tal'andere Bijbelplaatsen, waar de vraag waarom? 
op eene gelijke wijze, als in den aanhef van den 
KX Psalm, voorkomt, geeft zij niet minder 
DATE „En dar, eene klagt over en afbidding 
van dreigend of reeds drukkend lijden ce kennen. 
Zoo vinden wij in den X** Psalm het 1°* vers de 
vraag : O Heer, waaram staat Gij van verre? als 

Wligte over en bede om afwending van bange j- 
den. In gelijken zin vinden wij dezelfde vraag op 
Een 2 GE sf ER le 

in 

Us) Pe XLI: zo, XLI: 2, XLIV: 24, 35, 
EXXIV: 1, LXXXVIIE: 15 enz.; en ik meen dos her 
woord. wasram kier op te vauen in de beseckeais, die 
her gewaanlijk heeft, wanneer het zóó, heen 
van den XXII Pain, gebruike woei. 

€35 
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in de schriften des O. Verbonds (46). En in 

denzelfden zin moeten wij dus ook vastsrellen„ 

dat jezus aan het kruis heeft uitgeroepen: 
Mijn God! Mijn God! waarom hebt Gij mij 
verlaten; en wij moeten dien uitroep dus beschou= 
wen, als eene klagte, door Hem tot God opge= 
zonden over zijn bitter lijden en eene bede ij 
verlossing van hetzelve, 

Vraagt men voorts, welke verlossing Je zus 
van zijnen Vader moge hebben begeerd? Ik. ante 
woorde , dat onze Heer in de omstandigheden, in 
welke Hij zijnen uitroep deed, geene andere ver- 
lossing kan hebben bedoeld en verlangd, dan door. 

eenen spoedigen dood. Hij had toch nu reeds 
zes uren aan het kruis gehangen, en de dood was 
de eenige uitredding, die Hij van God kon 
begeeren (47). Bij korte omschrijving zal «dus 

(46) Verg. MUNTINGHE, Geschied, der Menschheid 
saar den Bijbel, D. VI, aanmerk, go. — „40 

(47) Verg. v. De PaL M's Bijbel op Psalm XXII: 
en DOEDERLEIN, Scholia in libros Va Fa prin 

Psalm XXII: 2. „ De bede om verlossing” zegt 
eerstgenoemde, „ #an, in den mond van den Messias, 

» geene andere beduidenis hebben, dan: red mij, door 

» eenen spoedigen dood, uit dit angstig en smadelijk lijs 
„ den”, en DOEDERLEIN » repeút querelam JESUS, 
» Matth. XXVII, 46, cum diutius tolerasset injurias hos 

« minum finemque malorum sworum denique anhelaret’ Verg, 

deden KUINOEL ad Matth. XXVII: 46, MUNTINS 

GHE) Gesch. der Menschhe NID, aanm, go en andere bee 
roelle 
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de zin van jrzus uitroep hierop nederkomen: 
O mijn God! hoe zwaar drukt mij het lijden, 

hetwelk ik heb door te staan! Ach ,dat de dood, 

en met hem het einde mijner smarte , spoedig moge 

te daar zijn! 

Nemen wij de woorden van onzen Heer in de- 

zen zin, dan is het ook van zelf duidelijk , welke 
zijne bedoeling met zijnen uitroep geweest zij, 
namelijk zijnen, door hooggaande smart geprang- 
den , boezem lucht te verschaffen, door eene tot 

God, den God zijns vertrouwens, gerigte klagte, 
en Hem te bidden, dat er weldra een eind mogt 
gemaakt worden aan zijn lijden, door den dood. 

Mogelijk is het voorts, gelijk sommigen meenen, 
ook nog wel eene zijdelingsche bedoeling van 
onzen Heer, bij het ontleenen van de woorden 

van zijnen uitroep uit een der bekende heilige lie- 
deren der Joden geweest, de aanschouwers van 

zijn lijden aanleiding te geven, om er over na te 

denken, hoe treffend de inhoud van -dit lied mer 

zijne tegenwoordige omstandigheden overeen= 
kwam (48). 

; Hier- 

roemde schriftuitleggers, welke de klagt van jezus in 
denzelfden zin opvatten, 

(48) Men heeft daarom met semrLER, Beantwortung 

der Fragmente vom zweck JRsu und seiner junger, S. 255e 
nog niet aan te nemen, dat yr zus den ganschen XXII 
Psalm van het kruis zou hebben uitgesproken. Het geen 
mij dan ook, de omstandigheden in aanmerking nemen- 
de, niet waarschijnlijk voorkomt, 

G 4 
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‘Hiermede stap ik af van het onderzoek naar den 
zin en bedoeling van des Verlossers bede in-Gethe 

semané en uitroep aan het kruis, en ga over toë 
een ander, namelijk tot het svardse 

\ 5 SWN 

Onderzoek naar de waarschijnlijke oorzaken: 
van zijne gemoedsgesteldheid bij. het doen È 

van die bede en dien eine eN 8 

En, om dat onderzoek behoorlijk i in te aad 

zal het voor alle dingen noodig zijns dat ik Loc 
te, geven eene: : 

x Uur “a et E den ne eN REEN al 

Juiste en musteli zapmaai® ver 
“ving van de ware gesteldheid” van je zus 

moed in Gethsenant en in die- oogenblik 
in welke Hij van “het” kriûs“unrieps 

“God ! Mijn lek he hebt bt” 
1oYafeiey oozeilog aodded (Ws 

d asv ols 
À Moadmhelijk tt radi ad ens Me te gaan, zulk 
eene beschrijving van de gemoedsgesteldheid. van 

onzen Heer, zullen wij anders, gelijk de Prijs- 

vraag el derzelver waarschijnlijke oor 
kunnen opsporen „ en evenzeer is zij noodig gom 
te.„kunnen beoordeelen, in hoe ver jezus ge 
moedsgesteldheid in den hof. even dezelfde was, 
als bij zijnen uitroep aan het kruis „ en dus, in bêie 
de omstandigheden, al of niet aan dezelfde oor 
zaken kan worden toegeschrevene | 

TE 
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edn de: Prijsvraag wordt de gesteldheid van: je- 
zus gemoed-in Gethsemané, en bij vooronderstel= 

ling (49) ook die in zijne laatste ure aan het kruis; 
beschreven als eene vreemde versaagdheid; bit= 

tere droefheid en verschrikkelijke doodsangst. 
Zij wordt verder beschreven als-eene zonderlin- 

ge ‘ofwisseling (50) en geheel verschillende van 
de Hem anders altijd eigene bedaardheid en on- 
verschrokkenheid. ‚bij het zekere vooruiszigt van 
zij in toekomstig li lijden. en sterven, en de dikwijls 
herhaalde Aa boeanee® ‘voorspellingen des= 
aangaande, op de wefrendad wijze aan den dag 
gelegd.» die; zich. ook terstond, daarna, wederom 
hervat. en Hem. Âs: bijg gebleven. totin, het. OOgen- 

blik des, doods. „Zien wij in. hoever deze. beschrij- 
ving met. de waarheid. der zake overeenkomt; en 

Jaren; „wij; ons „daarbij, geheel leiden „door hetgeen 
wij hebben gezien, dat de Evangelisten ons, vere 
halen van het gebeurde in Gethsemané, en de 
“Ómstandigheden, in welke vorige Heer zich bevónd, 
oen if ia nd aan Ek atijd ride door 

eind u ie UW MOHUS 7 ‘“het- 
Epo: 

(49) Die vooronderstelling i is nameljk, dat een ‘zeker 
Weele. aangaande de gemoedsgesteldheid van JEZUS 

bij den uitroep'aan het kruis, in de Prijsvraag: het meest 
« Gängenomene genoemd „ met de waarheid overeenstemmen- 

‚de wordt, bevonden. 

(so) Wat wij hier door zonderlinge afwisseling denben 
te verstaan, acht ik nader verklaard GE het bijgevoegde 
eed verschillende enz. 

£ C5 
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hetgeen ons is gebleken aangaande den zin-en 
de bedoeling van dien uitroep en van jezus aans 
doenlijke bede in den hof, en door hetgeen wij 
verder in de H. Schrift , hier of elders, van onzen 

Heer vinden opgeteekend. Wij moeten ons 
toch hier geheel en bepaaldelijk houden aan hets 
geen ons uit het verhaal en de opgave der H‚ Schrijs 
vers duidelijk blijkt. 

Trachten wij ons dan op dien voet in de eerste 

plaats eigen te maken \ 

Eene regte en volledige voorstelling van de 
gesteldheid. van Jezus gemoed în Gethses 
manée &: 

à 

Met alle regt noemt de Prijsvraag de gemoedse 
gesteldheid van onzen Heer in den bof: versaagde 
heid, droefheid en doodsangst, want de H. Schrijn 
vers zelve beschrijven haar met deze woorden 
Met regt noemt zij ook ’s Heilands droefheid big 
ter en zijnen doodsangst verschrikkelijk, want 
als zoodanig leeren wij die droefheid en dien 

angst mede kennen uit het gewijde verhaal (51 )e 
Jezus zelf toch getuigt naar dat verhaal, dat Hij 

d 

(51) In hoe ver JEZUS versaagdheid met regt als 
vreemd beschreven wordt, moet, bij het verder nagaan van 

de in de Prijsvraag gegevene beschrijvie van de gestelde 

heid van Jezus gemoed, blijken, 
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doodelijk bedroefd was, en Lucas berigt onss 

dat ’s Heilands angstige strijd zoo verschrikkelijk 
en zwaar werd, dat zijn zweez, in den kouden 

nacht, onder den blooten Hemel, werd gelijk 

groote droppelen bloeds, die op de aarde aflie- 

pen. Met regt eindelijk wordt er in de Prijs- 
vraag van ’s Heeren gemoedsgesteldheid in Gethe 
semané gesproken, als eene afwisseling, ver= 

schililende van de Hem anders eigene bedaard 
heid en onverschrokkenheid, bij het zekere voor- 
witzist van zijn toekomstig lijden en sterven, en 

de dikwijs herhaalde ondubbelzinnige voorspel 
lingen des aangaande op de treffendste wijze 
aan den dag gelegd, die 2°ch ook terstond daar- 
na wederom hervat en Hem is bijgebleven tot in 
het oogenblik des doods, Want bekend is her, 
en het zal vervolgens nog nader moeten worden. 

bevestigd, door de aanvoering van duidelijke uit 
spraken der Heilige Schrift, aangaande de vaste 
besluiten en verwachtingen van onzen [leer , dat 
Hij doorgaans met bedaardheid en onverschrok= 
kenheid aan zijn aanstaande lijden plagt te den- 

kenen van hetzelve te spreken, en uit de ge= 
schiedenis weten wij, dat terstond, nadat onze 

Heer, door zijn gebed in den hof en eenen Engel 
uit den Hemel, was gesterkt, Hij weder tot zijne 

vorige bedaardheid van geest is terug gekeerd, 

onverschrokken zijnen vangeren is te gemoet gee 

gaan, en tot aan het einde van zijn leven den 

druke 
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drukkenden last van zijn lijden met de kloekmoess 
digste ‘standvastigheid heeft gedragen. … Allée” 
zouden, naar het gevoelen, hetwelk in de Prijses 
vraag het meest aangenomene “wordt 
bij den uitroep aan het kruis,-dus-in de allerlaat 
ste oogenblikken van onzen -Heerzzich weder 
voor een poos dezelfde-aandoeningen)des-gemoedss_ 
welke Hij in Gethsemané ondervond, hebben’ 
herhaald, Doch in hoever dit “gevoelen -op de 

geschiedenis steunt „zal ons-nader moeten blijkens 
‚Des Verlossers’ gemoedsgesteldheid in den-hof _ 
wordt dus in de Prijsvraag ;watvde smartelijke. 
en beangstigende gewaarwordingen betreft ; juist 
en naar waarheid beschreven. „Alleen «meenvikjs 
ter bevordering van eene duidelijke en’ juiste voors 
stelling , nader te moeten -bepalenin! hóeverdese 
zelfs: ontroering en” angst «in „Gethsemané „naa — 
waarheid „in “de vraag” worden voorgesteld als! 
vreemde en zonderlinge aandoeningen ; geheel vers, 

schillende van’ de Hem. anders’ altijd veigene bes 
daardheid en onverschrokkenheid van» geest bij 
het vooruitzigt van zijn lijdens >) vortoenom wee 

->Zoo, namelijk „ kunnen-des Verlossersvont' _ 
roerende „aandoeningen. ‘in den: -hof eniet worden 

voorgesteld, in zoo ver zij zeer levendige a 

pingen des gemoeds waren. Want de geschi 

denis van het leven van onzen Heer leert. ons Hem, 
door meer danéén verhaal of kortere aanteeke= 
ning, kennen als iemand, die voor zeer devendige 

aane 
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Aandoeningen van verschillenden aard vatbaar was. 
Vol verontwaardiging dreef Hij dezulken uic den 
tempel, die het huis zijns Vaders tot een. huis 
van koophandel en een roovershol- maakten ( 52): 
De boosheid der inwoners van Capernaum en de 

verharding hunnes harten vervulde Hem met droef= 
heiden toorn (53). Het verschrikkelijke onheil, 

hetwelk Jeruzalem in de verte dreigde, deed Hem, 
trânen»storten,van medelijden (54 )e Door leven- 
dig gevoël-van. deelneming ìn de smart van ans 
deren p'werd” Hij nog; op >het oogenblik „dat Hij 
die. smart -zou»weguemen.,, zeer bewogen in den, 

geest erontroerde zich zelven; zoo dat. Hij. weens 

de ‘mers de rweertenden (55-)e- Vol van. heiligen 
ijverssprak, Hij ‘bij herhaling -het-geduchte „wee! 
uie‘over-de’ Phariseën -en-Schriftgeleerderi (56) 
Gelijk Hij-deel-nam ‘in anderer-smarte, zoo nam 

hijs ook deels invanderer. vreugd (57). „Leven- 
dige- vreugde „gevoelde Hij; -bij-de- ondervinding; 
vam het-aanvankelijk-en- inhet vooruitzigt van 
het verder. gelukkig: slagen van zijn. werk tot-heit, 
‚der menschen (58).:-'En ‘wat ik-hier-nog verder 

in overvloed -uit de geschiedenis van je z us “le- 

ven.zou kunnen-bijvoegen „ten betooge , -dac Hij. 
WEBODLEs Esat te voor 

(52) Joan. IL: 14—17. Matth. XXI: 12, 13. 
(53) Marc, Ill: 5. (54) Luc. XIX t ara 
(55) Joan. XI: 33 — 39. (55) Martzh.. XXI 

(52) Joan, IM: 1e voigg. (53) Luc. Xs are 
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voor zeer levendige aandoeningen pen gemoeds 
vatbaar was, Gelijk wij ons danook onzen Vere 
losser wel niet anders kunnen voorstellen, wane 
neer wij aan Hem denken, als in den hoogsten en 
edelsten zin mensch, 4 

Even min kunnen wij des Verlossers gemoeds= 
gesteldheid in Gethsemané, vreemd, zonderling 
en geheel verschillend van de Hem anders eigene 
geestgesteldheid, bij het vooruitzigt van en ome 

der zijn lijden noemen, in zoo ver in den hof 
zijne versaagdheid , droefenis en angst blijkbaar 
in betrekking stonden met zijn aanstaand bied 

lijden (59). Zijne levensgeschiedenis toch lee 
vert meer dan één bewijs op, dart zijn aanstaande — 
lijden, of eene of afidere bijzonderheid tot het 

zelve betrekkelijk , Hem levendige ontroering of 
beklemdheid des gemoeds, bij het wooruitzigt 
heeft veroorzaakt. Eenmaal, toen Hij zijne diss 

cipelen verzekerde, dat zijne komst aanleiding zou 
geven tot oneenigheid, vervolging en krijg, veeg 

in zijn gemoed de gedachte op aan het lijdens 
dat lem zelven wachtende was, en Hij voegde 

er met blijkbare ontroering des gemoeds bij: oak 

ik moet met eenen doop (6o) gedoopt wordens 
en 

(5e) Gelijk die dan ook in de Prijsvraag wordt vooroùe 
dersteld, In welk eene betrekking intusschen , zullen wij 

nader ro «en onderzoeken. 

(Go) Meermalen sprak onze Weer van zijn aanstaande 
lijden ais van eenen doop, dien Hij moest ondergaan, 
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en hoe word ik geperst en gedrongen , zot dat het 
volbragt zij (61); dat is, naar v.p. PALM (62); 
s hoe gevoel ik mij door verschillende gemoedse 
» bewegingen geschokt, bij de gedachte aan al- 
3 les, wat nog met mij gebeuren moet!” Bij 
eene andere gelegenheid stelt zich zijne lijdens- 
ure levendig voor zijnen geest, en schoon Hij 
die noemt de ure , in welke de Zoon des menschen 
zal verheerlijkt worden , voegt Hij er bij: nu is 
mijne ziele ontroerd, en wat zal ik zeggen: Vader! 
verlos mij uit deze ure? Maar daartoe ben ik indeze 
wre gekomen. Vader! verheerlijk Uwen naam (63). 
Zoo weinig ontveinsde Hij, dat zijn aanstaande 
lijden, hetwelk met de allerontroerendste omstan- 

digheden zou vergezeld gaan, zijn gemoed bij het 
vooruitzigt hevig schokte. „Zijne aandoening”; 
zegt de zoo even genoemde Hoogleeraar (64); 
> was zigtbaar en moet op zijne discipelen en 

3 op alle de omstanders eenen diepen indruk ge- 
ss maakt hebben.” Niet minder trof het zijne 
jongeren, toen onze Heer, voor het laatst opgaan- 

de 

(61) Luc. XII: 5o, 
„ (62) Zie zijne aanteek. op Luc, XII: so, Andere vere 
klaringen van deze woorden zie men bij KUINoEL ad 

hl. Doch die van den Hoogl. v. D, Par Mm komt mij 
voor ver de beste en nacuurlijkste te zijn, 

(63) Joan. XII: 23 — 28, 

(64) Aantcek, op Joan, Xll: 27e 



48 v.o. WILLIGEN, ner LIJDEN van 

de naar Jeruzalem, hun zijn lijden in al deszelfg 
bijzonderheden voorspelde (65). Terwijl ezus 

hen voorging , volgden zij Hem verbaasd en be= 
vreesd, en daar zij nu, gelijk Lucas (66 
uitdrukkelijk aanteekent, niets verstonden van 

hetgeen jezus zeide, maar zijn woord voor hen 
verborgen was, zoo dat zij niet begrepen wat er 
gezegd werd, schijnc het mij, dat wij mogen 
vaststellen, dat onze Heer ook thans niet zone 
der blijkbare aandoening van zijn op handen 

zijnde lijden heeft gesproken, en dat hierdoor 

vooral ook de aandoeningen der discipelen zijn 
opgewekt. Toen Hij eindelijk, naar Joannes 
verhaal (67), voor het eerst aan zijne jongeren | 
voorspelde, dat een van hen Hem zou verraden , 
werd Hij daarbij ontroerd in den geest. 

__ Alleen in zoo ver kunnen wij jezus versaagde 
heid, angst en droefenis in Gethsemané vreemd; 
zonderling en geheel verschillend van de 
anders eigene geestgesteldheid; bij het 
zigt van zijn lijden, noemen, als de da 

aandoeningen daar zoo zeer nansiak en hevig 
waren , dat zijne geschiedenis er geen voorbeeld 
van oplevert, dat zij immer te voten, bij eenige 
gelegenheid, zulk eenen hoogen trap hebben bee 

reikt, 

(65) Verg. Matth. XX: 17—19 en Zac, XVIlls 
35 — 34 met Marc, Xs 32. 

(65) Vi. 34e (67) Joan, XI: 3x. 
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reikt, even min, als naderhand „bij de _dadelijke. 
ee van zijn lijden (68). Met zekers, 

kunnen wij, dus aangaande des Verlossers, 
oedsgesreldheid in Gerhsemané vaststellen 
Hij daar een’ zeer bijzonder hevigen gemoeds- 
st ondervond, gepaard met eene buitenge- 

woon hooggaande versaagdheide en droefenis, Zoo, 
dike, „aandoeningen Hem als geheel ter neder 
sloegen, Hem behoefte. deden gevoelen aan de 
coespraak zijner. x vrienden, zijn gansche ligchaams>, 

el schokten, en ontroerden en Hem. aanhou- 
c pge gebeden en, smeekingen, deden, offeren, met 

sg rke, „roepingen, e en, tranen, (69). red 
„Doch, 3 wanneer, wij met „onze. eileen alleen 
blijven. sul, scaan, bij deze. „buitengewoon, hevige 

Óntroering van, des. Heilands „gemoed, maken, wij 

Bis fet Jute en ‚volledige voorstelling, ‚van 

S fs gesteld dheid ir in den. hef. Het is waar, Wij 
moeten onze : aandacht vooral bij bij, € deze hevige” ont- 

Bb. epalen om dat de Prijsvraag ‘bepaalde. 
l verlangt, , dât men derzelvér, meest waar. 

nlijke oorzaken zal opsporen en zijn onbe- 
kt, „karakter én hooge waardigheid verdedigen 

ip ie zonderlitige úrbslie vän „gemoedsgesteld. 

8 modded gen nsgoof nanse dlox bi heid 
_68) Of en in hoes: ie geen Et Heiland ; in zijn 
gemoed ondervond, bij den uitroep aan het kruis, hierop 

eêhe“witzondering maake , zal näder moêten. wordén>on- 
derzocht. 

(69) Hebr. NV: 7, 
at: 
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heid, welke in dat aandoenlijk tijdsgewricht bij 
Hem plaats had, toen Hij die ontroering onder- 

vond. Doch wij mogen daarom niet uit het oog 
verliezen, dat onzen Heer, hoe hevig ook bee 
angst en bedroefd, het vertrouwen op zijnen 

Vader geen oogenblik verliet, en Hij ons het uit 
muntendst voorbeeld gaf van volkomene onderwer- 
Ping, zoo dat Hij evenzeer verwijderd was vam 
morrend ongenoegen, of radelooze wanhoop aan 
den eenen kant, als van koude of overspannen 
ongevoeligheid aan de andere zijde. Want ver= 
liezen wij dit uit het oog, dan beschouwen wij 
de gesteldheid van jezus gemoed in Gethse- 

mané in een geheel verkeerd licht. Wij stellen 

ons dezelve geheel eenzijdig en onvolledig voor, 
en stellen ons buiten staat, om zijn onbevlekt 
karakter en hooge waardigheid, bij zijne hevig- 
ste ontroering en diepste vernedering, te verde- 

digen. — Verplaatsen wij ons dus op het aan- 
doenlijkst tooneel, hetwelk de gansche lijdens- 
geschiedenis van onzen Heer, zoo vol van hoogst 
roerende en aandoenlijke voorvallen, ons ople- 

vert; beschouwen wij Hem in Gethsemané met 

eerbiedige aandacht, en beoordeelen wij de ge= 

steldheid van zijnen geest naar hetgeen Hij sprak 
en deed; dan vinden wij in Hem niet te bewon= 

deren (zoo zij immer bewondering verdient) die 
natuurlijke, of door overspanning verkregene on- 

gevoeligheid, welke met gevaar en leed schijnt 

te 
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te spotten, en het een onmannelijke vernedering 
acht immer te beven of te weenen. Neen, wij 

zien Hem buitengewoon hevig ontroerd , zoo, dat 
zijne droefheid zich ontlast in eenen stroom van 
tranen, zijne versaagdheid in een vurig gebed en 
zijn angst tot doodsangst klimt, die zijn gansche 
ligchaam, niet minder dan zijne ziel, schokt en 

Hem het zweet van alle kanten bij groote drop= 
pelen uitperst. Maar evenzeer verwijderd van 

morren en wanhoop, als van ongevoeligheid, 

blijft het vertrouwen op zijnen Vader, te midden 

van zijn angst en smart, leven in zijn hart, en 
wij gevoelen ons gedrongen in Hem te bewone 
deren een gadeloos voorbeeld van de onbepaalde 
ste en kloekmoedigste onderwerping. 

Vormen wij ons nu in de tweede plaats eene 

regte voorstelling van Jezus gemoedsse- 

steldheid bij zijnen uitroep aan het kruis. 

Hier verlaat ons de geschiedenis geheel, ten 

minste in zoo verre, dat zij ons geene beschrij- 

ving geeft van de aandoeningen, welke in je- 
zus gemoed plaats hadden, toen Hij dezen uit- 

roep deed. Zoo niet geheel, dan zullen wij dus 
ten minste voornamelijk , tot dezelve een besluit 

moeten trekken uit hetgeen jezus uitriep, Voors 

al zullen wij daarbij, naar de bedoeling der 

Prijsvraag, ook het oog moeten slaan op dar ge- 
Da voe- 
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voelen aangaande yezus gemoedsgesteldheid, bij 
zijn uitroep aan het kruis, hetwelk in de vraag 
het meest aangenomene genoemd wordt. En uit 
het een en ander zullen wij moeten beoordeelen, 
in hoe ver de gesteldheid van jezus geest, bij 
den gezegden uitroep, dezelfde kan worden gee 

acht te zijn geweest, als in Gethsemané, if 
Het gevoelen, hetwelk de Prijsvraag het meest 

aangenomene noemt, is, schoon het niet bree 
der wordt omschreven, naar het mij toeschijnts 
zeker dat, volgens hetwelke het gemoed 
onzen lijdenden Verlosser, toen Hij uitriep: 

Mijn God! Mijn God! waarom hebt Gij mij 
verlaten! zou zijn geprangd geweest door eene 
zeer ontroerende beangstheid en levendige smart, 
bij het gemis van alle licht en troost, die Hij 
anders onder zijn lijden genoot (70). 

In hoe verre nu dit gevoelen met regt Zet 
meest aangenomene mag heeten, behoeft hier 

niet te worden onderzocht. Genoeg, dat het 
esn’ geruimen tijd, bij geleerden en ongeleerden, 

het meest heerschende is geweest en nog bij vee 

len plaats heeft. Doch even zeker, als dic kan 

geacht worden, is het ook wel, dat in de ge= 

schiedenis voor hetzelve geen grond wordt gês 

vonden, daar zij geheel van jezus gemoedse 

aandoening bij den uitroep aan het kruis zwijgt 
Niet 

(zo) Anonymus in pass. Pp. 452. ‘04e 
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Niet minder zeker is het ook; dat er voor her- 

zelve geen grond is in de woorden, welke zz- 
_zos klagende uite. Her berust, namelijk, ge- 

heel en al op het woord verlaten, van hetwelk 
«zich de Heiland bediende en waardoor men meent, 
dat Hij zulk eenen beangsten en bedrukten toe- 
stand der ziele zou hebben willen beschrijven, 
m welken het Hem geheel aan alle licht en troost 

‚ontbrak. Doch, daar her, uit de bovengegevene 

werklaring van dit woord, blijkt, der door her- 
zelve alleen word: aangeduid het hooggaande lij- 
den, aan hetwelk God den Verlosser door de 

_ boosheid zijner vijanden overgaf, en daar er door 
die woord nergens, wanneer er gezegd wordt , 

‚dar God een mensch verlaat, wordt aangeduid 
‚de inwendige gesteldheid van bet menschelijke ge- 

moed (71), vervalt ook deze grond geheel. 
Uit de woorden, welke jezus klagende uit 

| riep , vergeleken met de omstandigheden, in wel- 

ke Hij zich bevond, kunnen wij, war zijne ge- 

‚moedsgesteldheid betreft, alleen opmaken, dar 

| as Hy, 

‚_ (71) Het gansche hoofdsmuk nie de oudere praktikale 
‚ Godgeleerdheid van de verlatinge Gads misc dan ook , ven 

‚minste wat de benaming betreft, allen Bijbelscheo groad. 

‚Jm dien zelfden zin, in welken het daar gebruikt werd, 

‘ schijoe incusschen ook de Hoogl. v. D. PALM van verla- 
‚fing van Cad te spreken, wanneer hij schrijf: in zijne san 

(seek. op Marsh, XXVII: 46. „ aan eigenlijke veriating 
» van God behoeft men alchams hier viet te denken.” 

D5 
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Hij, door het smartelijk gevoel van zijn lijden, 
Hem met toenemende zwaarte drukkende, ge- 

drongen, hartelijk wenschte van dat lijden vere 

lost te worden. Die wensch evenwel had niet zoo 
zeer bij Hem de overhand, dat zij Hem eene 

morrende klagte konde afpersen. 
Hij stortte dezelve alleen uit voor zijnen God 

in een gebed, in het welk Hij, ja zijnen nood 
klaagde, maar blijkbaar met gelatene onderwere 
ping. Immers Hij zucht om redding, maar niet — 
met onstuimige drift en wrevelig ongeduld. ie 

de klagt, welke men over zijn leed, nu torden 
hoogsten trap geklommen, hoort uit zijnen mond, 

is: Mijn God! Mijn God! waarom hebt Gij mij 

verlaten! Fn Hij, die, in zulk een lijden, zoo 

kon klagen, moet zich voorzeker voorbeeldig 

gewillig en gelaten aan den wil van zijnen God 
hebben onderworpen. Vader! niet mijn wil, maar 

de Uwe geschiede, moet het buiten twijfel, zoo 

wel bij deze klagte, als in Gethsemané geweest 
zijn, dat Hij boven alles begeerde, 

Vergelijken wij voorts den XXII®" Psalm, en 

maken wij uit denzelven de gemoedsstemming van 
hem op, die daar sprekende wordt ingevoerds 
dan zal ons blijken, dat de spreker in dezen Psalm 
niet voorkomt, als gedrukt door een angstig en 
smarteli:k gevoel van gemis van alle licht en 

troost onder zijn lijden, maar alleen, als gedroûi= 

gen door de begeerte naar verlossing uit zijn lije 
den 
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den, welks smarten hij diep gevoelde. Bij al dit 

smartgevoel irtusschen, drukt hij niet minder 

hartelijk , dan zijne begeerte naar verlossing, zijn 
vertrouwen op zijnen God uit, op wien ook de 
vaderen vertrouwd hadden, en die van den buik 

zijner moeder zijn God was geweest (72). 
__ Uit het een en ander blijkt dus, dat de ge- 
moedsgesteldheid van onzen Heer, bij zijnen uit- 
roep aan het kruis, deze was, dat Hij hartelijk 
en vurig, maar tevens vertrouwend en ondere 

worpen, begeerde uit zijn lijden te worden ver- 
lost, door eenen spoedigen dood. 

Alleen in zoo verre komt dus zijne gemoeds- 

stemming, in de laatste oogenblikken van zijn le- 
ven aan het kruis, met die in Gethsemané over- 
een, dat Hij hier, zoowel als daar, begeerde van 
zijn lijden te worden ontslagen; schoon Hij dit 
op eene verschillende wijze te kennen gaf (73), 
terwijl het in beide gevallen blijkbaar is, dat 

het 

(72) Ik maak hier geen gebruik van Hebr, V: 7., om 
dat het mij niet toeschijnt, dat dáár ook Op JEZUS 
klagt aan het kruis gedoeld wordt, maar alleen op zijn 
bidden in Gethsemané , waarop mij deze plaats alleen toe- 
passelijk schijnt te zijn, 

(73) In het eene geval wenschte Hij het door afwene 

ding van het Hem dreigend lijden; in het andere geval door 

eenen spoedigen dood, Om den laatsten kon onze Heer 

dan ook zeker meer stellig bidden, dan om het eerste, 

daar Hij bij zijnen uitroep aan het kruis kon weten, dat 
nu binnen weinige oogenblikken alles volbragt was. 

D 4 
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het boven alles zijne begeerte was zich eerbiedig 

te onderwerpen aan den alleen wijzen en goeden 
wil zijns Hemelschen Vaders. Doch van zulk 

eene vreemde versaagdheid , bittere droefheid en 
verschrikkelijken doodsangst, als wij bij onzen 
Heer in Gethsemané hebben opgemerkt, ontdeke 

ken wij geen spoor in zijn gemoed, bij zijnen 
uitroep aan het kruis. Daar er dus, bij de overs 

eenkomst, te veel verschil plaats heeft, zullen 
‘wij ook zijne gemoedsstemming in beide geval 
len niet, althans niet geheel , aan dezelfde waar- 

schijnlijke oorzaken kunnen toeschrijven. Ik be» 
ne mij dus eerst bij het 

Onderzoek naar de meest waarschijnlijke « oor- 
zaken van de versaagdheid, droefheid en 

angst van onzes Hak gemoed in Geth- 
semané. 

| 

Bestuurders van het Haagsche Genootschap vere 
klaren uitdrukkelijk, in hunne uitgeschrevene Prijs 
vraag, dat zij niet verwachten eene Zreedvoerige 

opgave en toetse van verschillende begrippen en 

min waarschijnlijke gissingen, omtrent de oorzà= 

ken van jezus bittere droefheid en hevigen angst 
in Gethsemané. Doch hiermede schijnen zij eene 

bekn:pie beredeneerde opgave dier verschillende 
begrippen en gissingen niet uit te sluiten, Zulk 
eene opgave schijnt mij hier dan ook niet te onpas 

te komen, al ware het alleen, om te doen blijken, 
dat 
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dat het hier voorgenomene onderzoek niet geldt 

een punt des algemeenen Christelijken geloofs, 

maar veeleer een onderwerp, omtrent hetwelk 

men, te allen tijde en op velerlei wijze, aan- 

merkelijk heeft verschild in gevoelen, en vrije- 
lijk heeft kunnen, ja zelfs heeft moeten verschil 

len, daar de HB. Schrift zelve geen uitdrukkelijke 

uitspraak omtrent hetzelve deer. 

‚Men vergunne mij dan aan het hoofd van mijn 
onderzoek zulk eene opgave te plaatsen. 

Tot drie hoofdsoorten kunnen al de verschil- 
lende gevoelens en gissingen, omtrent de oorza- 

ken van zezus zielelijden in Gethsemané, wore 

den gebragt. Tot de eerste soort breng ik de 
meening van hen, die de oorzaak van het genoem- 

de lijden zoeken in iets bijzonders, hetwelk on- 

zen Heer in den hof wedervoer, zonder verdere 

betrekking tot zijn volgend lijden, dan, dat het 

met hetzelve één geheel moest uitmaken, en de 
mate volmaken van dat lijden, hetwelk Hij tot 

redding van het menschdom had door te staan: 
tot de tweede hoofdsoort breng ik de verschil- 

lende meeningen van hen, die de oorzaak van 
Jezus angst en droefenis zoeken in zijn aan- 

staande lijden, zoo als het, of voor Hem zelven 

alleen, of voor Hem zelven en anderen eene bron 

zou worden van smart; tot de derde, eindelijk, 
het gevoelen van hen, die jezus angst en droe- 

fenis in den hof uit de ontroerende ondervinding 

D5 en 
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en beschouwing van de boosheid van anderen afs 
leiden. 

Ik begin mijne opgaaf met de eerstgenoemde 
hoofdsoort. 

Tot dezelve moet, in de eerste plaats, wor= 
den gebragt de vrij algemeen gewordene mees 

ning, dat jezus in Gethsemané op eene gansch 
bijzondere wijze de ondervinding zou hebben ges - 

had van den Goddelijken toorn tegen de zonde (74)» 
en dat die ondervinding Hem zoo zeer zou hebe 
ben bedroefd en beangst (75). Het hoofdbewijs 
voor deze meening is doorgaans, dat Jezus, als 

Verlosser van zondaren , de hun bedreigde straf 

fen, en dus ook de helsche angsten, moest dra= 

gen, hetgeen dan in Gechsemané zou hebben plaats 
gehad, 

In de tweede plaats komt hier in aanmerking het 

gevoelen van hen, die meenen, dat onze Heer 
in Gethsemané, op eene zeer bijzondere en hevige 

wijze, door den Duivel zou zijn verzocht (76) 
en 

(74) Dart is van de straffen, welke de zonde na dit lee 
ven wachten, de helsche angsten der ziele. 

(75) Cf. CALvINUs, Harm. Euang. ad Matthe 
XXVI: 37. Witsius in Syinbolum Apost, ad Exere 

XVIII: S 35 segg. en een aantal uitlegkundige en prak= 

tikale schrijvers over het lijden. Wirsrus noemt t‚a. ple 
wel drie oorzaken van JEzus zielelijden op, maar die 

alle slechts op de eene hiergenoemde rederkomen,. 
(76) Niet gekweld, gelijk hij de veroordeelden in de 

plaat- 
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en dat die verzoeking Hem angst en droefheid 

en zwaren strijd zou hebben veroorzaakt ( 77 )e 

De bewijzen voor dit gevoelen ontleent men uit 

het geen LuCAs aanteekent, na het verhaal van 

de verzoeking van onzen Heer in de weestijn , 

dat, namelijk, de Duivel, na het afloopen van 

die verzoeking, van Hem week voor eenen tijd 

(73), en uit het zeggen van onzen Heer, bij her 

begin van zijn lijden: dat de overste der wereld 

kwam (79). 
Meerdere gevoelens tot deze eerste hoofdsoort 

behoorende zijn mij niet bekend (80). Ik ga 
dus 

plaatse der pijne zou doen, hetgeen door wirstus als 

eene der drie oorzaken van Jezus angst en droef heid 

wordt opgegeven, maar verzocht tot ontrouw aan zijne 
roeping en bestemming. 

(77) Men zie deze meening breeder ontvouwd door 
den ongenoemden schrijver van de exegesis passionum J.C, 

p. 37: lit. 3, die de verzoeking des duivels als eene der 

oorziken van jezus zieleangst opgeeft. Auderen heb- 

ben dezelve als de eenige, ten minste als hoofdoorzaak van 

dien angst voorgesteld, 
(73) Luc. IV: 13. (79) Joan. XIV : 30. 
(80) Dan alleen de vreemde meening van EPisco- 

pius, Vidd, ejus Opera Theol, Tom. 1. Institut. Theol. 
p. 184. ubi haec habet, „ quam propassionem (in Geth- 

„ semané) ego credo immediate a Deo illatam ei fuisse, 

„ Ee cumulam in se Fabuisse omoium istorum tem dolorum, 
„ tum angustiarum , quae piis in hec vita evenire solent: , 

» quas &ipdwg quasi et confertim in eum effuderit Pater, 

» ut misericors Pontifex esse posset” cact, 
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dus over tot de tweede, tot welke al de vere 

schillende meeningen behooren van hen, die de 

oorzaak van jEZus angst en droefenis zoeken in 
zijn aanstaande lijden , zoo als het, vof voor Hem 
zelven alleen, of ook voor anderen, eene bron 

zou worden van bittere smart. . 

Wat het hoofdpunt in deze tweede hoofdsoort 
van gevoelens, aangaande de oorzaak van jezus 

zielesmarte in den hof, betreft, dat die, name- 

lijk, zou te zoeken zijn in het naderende lijden 

van onzen Heer; tot bewijs hiervoor beroept 

men er zich op, dat wij natuurlijk op het denk- 

beeld worden gebragt, dat zijne aandoeningen in 

verband stonden met zijn aanstaande lijden, niet 

alleen door de omstandigheden, in welke Hij zich 

bevond, maar ook door zijne bede, dat de lij= 
densbeker, die Hem wachtte, van Hem mogt 

voorbijgaan. En inderdaad, de omstandigheden 

van onzen Heer bragten het zoa natuurlijk me» 

de, dat zijne gansche aandacht zich bij zijn na: 

derend lijden bepaalde, de bede om veriossing 

van dat lijden brengt ons zoo natuurlijk op de 
gedachte, dat het dat lijden was, hetwelk Hem 

thans angst en droefheid veroorzaakte, dat men 

zich schier genoodzaakt ziet, om zijne gemoeds= 
aandoeningen te beschouwen, als in het naaste 

verband staande tot hetgeen Hij nu binnen weie 

nìige uren stond te ondergaan. 

Verre de meeste uitleggeren doen dit dan ook, 
Doch 
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Doch hunne denkbeelden over den aard van dat 

verband loopen niet weinig uit een. 
Sommigen houden het daarvoor, dat het voor- 

uitzigt van het naderend lijden in jezus gemoed 

zou hebben doen ontstaan eenen hevigen twee 

strijd , voortgevloeid uit het besef van pligt, om 
zich te onderwerpen aan den wil van zijnen He- 
melschen Vader, en uiet den zinnelijken afkeer 

van zulke bittere ligchaams- en zielesmarten, als 

nu zoo na voor Hem op handen waren. En dezen 

‚tweestrijd houden zij, zoo niet voor de eenige, 

ten minste voor de voornaamste oorzaak der ont= 

roerende aandoeningen, welke onzen Heer in 

Gethsemané beliepen (81). 
Ten bewijze voor dit gevoelen beroept men zich, 

behalve op de hevigheid van jezus gemoedsaan- 
doeningen , daarop, dat Lucas schrijft, dat de 

Zaligmaker én zwaren strijd was (82). 
Eenigermate gelijksoortig is het gevoelen van 

C.C. FLAT T (93), die ons de gesteldheid van 

den Verlosser in Gethsemané beschrijft, als een 
strijd 

(81) Verg, eene Verhandeling over de oorzaken van 
JEZUS zieleangst in Geths, in het Christelijk Magazijn 

van P. BEETS, 1 Deel, en de Biblioth. van Theol, Letterk. 

IV. D. bl. 534. volgg., in de noot. 

(82) Luc, XXII: 44. 

(83) Magazin für Christ, Dogin. u. Moral. St, 15. S.175. 

folgg. en verg. E‚ G. BENGEL, Archiv. für die Theol, 
St, 1. S, 31. 
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strijd met eene onvermijdelijke en onwillekeurt» 
ge zwakte van ziel en ligchaam, gedurende wele 
ke Hem een bang voorgevoel van zijnen dood 
met geweld had aangegrepen, en onwillekeurig 

in zijn gemoed verdonkerd de overtuiging van het 
gewigt zijner verhevene roeping, om tot vers 
lossing der menschen te sterven. | 

Anderen zoeken de oorzaak van jezus droes 
fenis en beangstheid in den hof alleen in het, 
der menschelijke natuur aangeborene, en altijd, 
wanneer zij zich in hare ware gedaante vertoont, 

eigene opzien tegen zwaar en bitter lijden. Zi 
meenen, dat het vooruitzigt van al het menige 
vuldige en bittere leed, herwelk Hem zoo 

was gekomen , vooral van zijnen smadelijken en 
smartelijken dood, Hem, die in alles den broe= 
deren gelijk was, bitter bedroefd en hevig beangse 
tigd heeft, en dat wij ons daaruit alleen de gestelde 
heid van zijnen geest, in het aandoenlijkste tijds- 
gewricht van zijn leven, hebben te verklaren (84)s 

Tot 

(84) CÉ. ERASMUS Parapkrasis N.T., GROTIUS 
Annot., LE CLERC NouveauTestament, ad Matth, XXVI. 

Anderen, die ook yezus droefheid en gemoedsangst int 

Gethsemané, uit het opzien tegen zijn lijden, zoeken te 

verklaren, leiden dit opzien niet af uit den aan de meù= 

schelijke natuur eigenen afkeer van lijden, maar gelijk 
MICHAËL IS, Nieuwe Overzetting des N. Ta op Matth, 
XXVI: 37, daaruit, dat God Hem voor eenen tijd onttrok 

zijne gewone standvastigheid van ziel en het gezigt in de 
heer- 
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Dt bewijs voor hun gevoelen beroepen zij 

zh op de zwaarte van het aanstaande lijden van 
en Verlosser , Hem te voren in al deszelfs bijzone 
erheden bekend, en zoo groot, dat wij er ons 
el niet over behoeven te verwonderen , dat het= 

alve Hem zulk een angst en droefheid veroor- 
zakte; op de H. Schrift, die Hem zelve in Gerhe 

smané vreeze des doods toeschrijft (85), en voor- 
sop de bede des Verlossers, dat de lijdensbeker 
wn Hem mogt voorbijgaan. 
Wederom anderen zijn van gedachte, dat men 

e oorzaak van jezus aandoeningen van angst en 
coefheid in Gethsemané niet alleen te zoeken 

eeft in het opzien tegen zijn eigen lijden , maar 

ok in het vooruitzigt van de droevige gevolgen , 
selke dat lijden zou hebben voor jupas, zij- 

e overige leerlingen, zijne moeder en voor al 

ijn volk (86). Zij trachten hun gevoelen te 
sta- 

eerlijke uitkomst — waarmede wel het otwavepsig Ausrei- 
ms maì BÒmpaver Van THEOPHYLACTUS in Blatrh. C. 

XVI het naast mag overeenkomen. Cf, CURCEL- 
AEUS Ll. p. 235e 

(835) Hebr. V: 7. 

(86) Verg. moore oz our Saviaur’s Azony— ook in het 

lollandsch vertaald, onder den titel: Onderzoek maar de 

atuur en oorzaken van onzes Zaligmakers zielsangst in den 

lof, Rott. 1759 et E. HARWOOD, five Dissertations 
)isserte V. Gr the Causes of our Saviour’s Agony. Kut 

VOEL ad Matth, XXVI: 37. voegt er nog bij „ dubîe 

‚ ae Etiam an forticer et constanter — calamirates more 
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ven, door er zich op te beroepen,-dat het niet 
anders kon of jezus moest, terwijl Hij met onte 

roering aan zijn eigen lijden dacht, ook de smar- 

telijke gevolgen van dat lijden voor anderen, op 
welken Hij meermalen toonde zulk eene naauwe 
betrekking te hebben, dat. hun leed Hem zeer 
na ter harte ging, voor den geest hebben. 

Tot de tweede hoofdsoort behoort eindelijk ook 
nog het gevoelen van K. G.SCHUSTER (87), doch 
het welk , hoe aannemelijk hij het ook tracht te 
maken, zich weinig schijnt aan te bevelen. Hij 

meent, namelijk, dat de hevige gemoedsontrog; 
ring des Verlossers in den hof zou zijn veroofs 

zaakt, door het levendige smartgevoel , hetwelk 

Hem de aanstaande scheiding van zijne geliefde 
leerlingen zou hebben doen ondervinden, waarbij 
men misschien nog zou kunnen voegen deelne- 
ming in de smart, welke zijne moeder wachtte, 

Tot de derde hoofdsoort van gevoelens, aangaan- 

de de oorzaak van jezus zielelijden in Getnse- 

mané , moet worden gebragt de meening van hen, 
die van gedachte zijn, dat zoo niet alleen, ten 

min- 

temque subiret” caet‚ — aan welke twijfeling ik uit de 

Bibl. van Theol. Letterk, tl, a. pl. zie, dat ook een ze- 

ker, daar niet genoemd ,.Hoogleeraar gedacht heeft. Aan 

iets diergelijks schijnt ook EGELING te denken, de Weg 

der zaligheid , 1 DI, bl. 493 volg. 

(87) S. EICHHORN, Algem, Bible der Bibl, Littera- 

tur 9 B. S. Tora. folgge 
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Minste voornamelijk , dae lijden zou zijn veroor- 
zaakt, door de ernstige beschouwing van den 

diep gezonkenen- toestand der menschheid, het 
overgroot aantal en de Godontëerende snood- 

heid dier overtredingen van het menschelijke ge- 

slacht , voor welke Hij gereed stond zich op te 

offeren in den dood (88). Deze gedachte tracht 
men voornamelijk te staven door de aanmerking, 

dat het niet anders kon, of de verfoeijelijkheid 
en strafwaardigheid van de zonde des mensch= 
doms moest den Verlosser thans, bij het aanvaar- 

den van zijn lijden , levendiger , dan immer, voor 
de aandacht komen. 

Anderen meenen , dat men de gemoedsontroe- 
ring van den Verlosser in Gethsemané zou heb- 

ben af te leiden en te verklaren uit de beschou- 

wing en overdenking van al die menschelijke 
verkeerdheid en snoode boosheid, welke de oor- 

zaak stond te worden van zijne diepe vernedering 

en bitter lijden (89), en zij ontleenen hun be- 
wijs 

(88) Onder de oorzaken van jezus zielelijden in den 
kof wordt dit in de eerste plaats genoemd door ecr- 

LING, Weg der Zaligheid, 1. Dl, bl. 491, volg. en an= 

deren, 

(89) Hieraan schijnt ook (althans voor een aanmerkelijk 
gedeelte) de Hoogl, v, 5, PALM het zielelijden des Ver= 

lossers in den hof toe te schrijven. Zoo ten minste gis 

ik, dat men het zal moeten verstaan, wanneer men in 

zijne Aanteek, op Matth, KXVLI: 37 leest: „dat het ook 

í E „ het 
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wijs uit die voorbeelden van levendige ontroee 

ring, bij den Verlosser meermalen hare ad 
de beschouwing van de boosheid en verkeerdheid 

van anderen, welke ons in de weit van zijn 
leven en laatste lijden staan opgeteekend. 

Hier behoort, eindelijk , ook nog het gevoelen 
van DE BEAUSOBRE, (go)door Hem in deze 
woorden uitgedrukt: Ma pensée est donc, que 

gui afligea et consterna yesuscurrsT, fut non 
seulement la crainte et V'horreur du supplice, qu 
allait souffrir , mais aussi les suites, gw auroit 
une mort si infame et en apparence si ind 
du Fils de Dieu, c'est qu'elle fourniroit un 
texte très spbcieux aux Juifs et aux Payens de 
le faire passer pour un faux alde et; pour 
un Lmposteur. etc. had 

Eene meer uitvoerige opgave dee ondersch: 
dene gevoelens, aangaande de oorzaken van de 
hevige droef heid en den grooten angst van ôt 

Heer in Gerhsemané , schijnt mij niet nood 

Alleen voeg ik er nog bij, dat verscheidene 
leerden zoo niet alle, ten minste meer dan eene 

„ het voorgevoel van de diepe vernedering der mensche 
» lijkheid , waarvan jezus het slagtoffer wezen zou, 

» Was, dat zijn aangezigt met het Bee angstzweet 

„ bedekte.” 

Coo) Remarques Hist, Crit. et Philol. sur le NT är 

Marth, XXVI: 38, 
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der opgegevene oorzaken zamenvoegen, om, uit 
derzelver vereenigde werking, zich de gemoeds- 

_Besteldheid van onzen Heer te verklaren (91). 
Ik ga nu over tot de opgave en nadere ont- 

vouwing Een staving van hetgeen mij, met de 
meeste waarschijnlijkheid, schijnt te kunnen wor- 

den vastgesteld, aangaande hetgeen oorzaak is ge- 
weest, dat de ziel van onzen Heer in Gethsemané 

zoo veel heeft geleden. 
Om mij daartoe den weg te banen, moet ik 

vooraf eene en andere aanmerking maken. 
___ Vooreerst merk ik aan, dat het mij veelmeer 
Waarschijnlijk voorkomt, de zoo sterke en hevige 
gemoedsaandoeningen van onzen Heer in den hof 
af te leiden uit ééne oorzaak, dan uit meerdere, die 

van elkander onderscheiden zijn. De ondervinding 
en eene wijsgeerige beschouwing van de menschelij- 

ke ziel en de wetten harer werking leeren ons trou- 

swens, dat zeer groote, vooral intensief groote, dat is 
zeer sterke en hevige gemoedsaandoeningen, niet 
plegen verwekt te worden in het menschelijke ge- 
moed door velerlei verschillende oorzaken , als het 

gewrocht harer vereenigde werking. Vele en ver- 
schillende zaken trouwens, tegelijk werkende op 

on= 

(91) Z. b.v. EGELING t‚ a, pl. et Anonymus exzezen 
sis pass, J.C. 1.1, — Om breedvoerigheid te vermijden 

heb ik voorts gemeend, mij niet in eene wederlegging der 

Onderscheidene opgegevene gevoelens te moeten inlaten, 

Ez 
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onzen geest , verstrooijen te zeer de aandacht , ver= 

deelen te zeer de belangstelling, houden de ge 
dachten te zeer in eene levendige beweging , doen 
de gewaarwordingen te snel afwisselen, dan dat 
eene zeer sterke en hevige aandoening des gemoeds. 

daarvan het gevolg zou kunnen zijn, Veelmecer 
wordt zulk eene aandoening verwekt door ééne 
enkele oorzaak, die haar geheel bezig houdt, en _ 
met onverdeelde kracht op haar werkt. 

Daar het nu, en dit is eene tweede aanmerking, 
genoegzaam de eenparige meening van alle uit- 

leggers en Godgeleerden, welke zich over de oor" 
zaken van pezus zielelijden in Gethsemané ver- 

klaard hebben, is, dat het voorstellingen, denk= 

beelden, welke zich in het gemoed van den Ver< 

losser vormden, zouden geweest zijn , die dit lij- 

den hebben veroorzaakt (92), bepaalt men zich, 

naar het mij toeschijnt , met de meeste waarschijn» 
lijkheid, tot ééne voorstelling, één denkbeeld, 

het welk onzen Heer zoo zeer bedroefde en be= 

angstte. Trouwens, om mij van de woorden van _ 

SCHUSTER (93) te bedienen, „had jezus in 

» die ééne ure, dat alles voor zijnen geest gehad” 
(hee 

(92) Ook voor zoo ver men dit lijden afleidt. uit den 
Goddelijken toorn, door ye zus in Gethsemané gedragen, 

leidt men hetzelve af uit eene voorstelling van jezUS 

ontroerden geest. Immers ik kan er mij geen ander denke 
beeld van maken, 

C93) LE S, ro18 folg. 
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(hetwelk mess (94) en anderen opgeven als de 

oorzaken van zijn zielelijden) „, zoo zou Hem 

„, dat verstrooid, en deze verstrooiing zou zulk 
„„ eene diepe neerslagtigheid hebben verhinderd. 

„ Om dat alles door te denken, zou zijn geest 

werkzamer hebben moeten zijn, en ten gevol- 

ge van dien zijn hart minder hebben kunnen 

lijden; met de afwisseling van gedachten en 
voorwerpen, zouden de gewaarwordingen ook 

„‚ sneller hebben moeten afwisselen en zich ver- 

» schillender wijzigen, en zoo zou niet ééne der- 

„ zelve zoo diep hebben kunnen indringen” 
„ De diep treurende heeft slechts één vast 

3 denkbeeld (fixe idée), één heerschend gevoel, 
s Onder hetwelke, als onder een grafheuvel, 

„al het overige in diepe stilte begraven ligt; 

„ komen er meer, schoon ook gelijksoortige, 
s, denkbeelden en aandoeningen des gevoels bij, 
s, dan is en worde hij in hetzelfde oogenblik we- 
s der inwendig werkzamer, een nieuw leven be- 
s weegt zich in zijn gemoed, en deze afwisse- 

» ling van gedachten, deze werkzaamheid, dit 
„ leven van den geest, is de dood van alle die- 
ss pe droefheid des harten.” 

‚In de derde plaats neem ik hier over eene aan. 

merking van G. E. SCHULZE (95), zij is deze: 

zoo- 

id 

2 

bed 

(94) Gesshichte der drey letsten lebensjahre ESV. 

(95) In zijne Psychische Anthropslogle, in he: Neder- 

E 5 duicsch 
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» Zoo lang er nog eene duidelijke kennis de 
voorwerps bestaat, waardoor de andoening 

opgewekt wordt, bereikt deze nog niet har 
groorste sterkte. Ja de aandoeningen ve 

s‚ deren eljd, wanneer de opmerkzaamheid 
s derzelver voorwerp gevestigd wordt, zoo da 
» Zij met de ontleding van deszelfs bijzonde 
s‚ heden en hoedanigheden wordt bezig gehe 

s den.” En ik leide daaruit af, dat de voc 
stelling, welke onzen Heer in den hof zoo 
vig en levendig ontroerde, schoon dezelve zijnen 

geest geheel bezig hield en vervulde, zich voor 
denzelven echter niet met volle duidelijkheid , 
als ik mij Zoo mag uitdrukken, rijd 
alle hare deelen en onderdeelen heeft vertoond 

even zoo, als dat bij ons plaats heeft, wannee 

wij in koelen bloede eenige voorstelling ont 
den, of stuk voor stuk dadelijk ondervinden & 
geen in dezelve ligt opgesloten. 8 

Ik merk verder aan, dat het doorgaans (< 

Ue q 

duitsch verrzeld door den Amsterdamschen Predik: 
RIEEM, onder den tice! van: Menschkunde met 

king tot de ziel, en vitgegeven met eene voorrede w 

den Utrechtschen Hoogl. scHRÖDER, zie bl. e44- 
vzn die vermling. Verg. ook REINHARD $yst. der 

Moral 3de ausg. 1 Th. $. 48 en 93 _ 

(95) Ik zeg doorgaans. Want soms werken de c 
standigheden mede. om de voorstelling van iets meer « 

gelegens met al de kracht der netijheid op ons ge 
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geene voorstellingen zijn van nog op eenigen aan» 

merkelijken afstand van ons verwijderde zaken, 

welke eene zeer levendige gemoedsontroering bij 

ons te weeg brengen, het zij van droef heid of 

van angst. Ook deze aanmerking is gegrond op 

de ondervinding en iaat zich gemakkelijk uit de 

wetten der werking van den menschelijken geest 

verklaren. En zij schijnt mij eenen voldoenden 

grond op te leveren, om met waarschijnlijkheid 

vast te stellen, dac het iets zeer nabijgelegens ge- 

weest is, welks voorstelling het gemoed van je- 

zus in Gethsemané zoo hevig geschokt heeft „als 

ons door de Evangelisten wordt verhaald. 

In de vijfde plaats merk ik aan, dat, bij het 

stilzwijgen der Heilige Schrijvers, aangaande de 

oorzaak van de meergemelde levendige zielsaan= 

doeningen van den Verlosser, die oorzaak niet 
met volle zekerheid, maar alleen met waarschijn- 

lijkheid (97) te bepalen is. En war de gronden 
betreft, op welke men hier zijn gevoelen , aan- 

gaande de meerdere of mindere waarschijnlijkheid 
kan 

te doen werken, Dat was ook het geval met onzen Heer, 

toen Hij tranen stortte over den aanstaanden ondergang 

van Jeruzalem. -Hij trok toen voor het laatst op naar 

die stad, zag haar in al here pracht voor-zich liggen en 

werd ingehaald met koninklijke eerbewijzingen. Zie Luc, 

XIX: 36, volgg. 

(97) Gelijk dan ook de Prijsvraag alleen derzelver 

meest waarschijnlijke oorzaken wil hebben opgespoord. 
E 4 



72 v.D. WILLIGEN, mer LIJDEN van 

kan bouwen, die kunnen, bij het gezegde zwijgen 
der Heilige Schrijvers, geene anderen zijn, dan 

eene mensch en zielkundige beschouwing van den 

Verlosser, het raadplegen van de omstandighes 
den, in welke Hij zich bevond, en het vergelij 

ken van zulke plaatsen der Heilige Schrift, wel 
ke ons nader bekend maken , of in het see 
met den aard van onzes vreslonmn gemoedsaane 

doeningen, of in her bijzonder van ‚die, welke 

kunnen geacht worden, door het voorwerp of 

de voorwerpen, welke Hem thans meest moes 
ten bezig houden, in Fem te zijn verwekte 

Op dezen voet dan nu voortgaande tot het ops 
sporen van hetgeen wij, met de meeste WAAr= 

schijnlijkheid , hebben te. houden voor de-oor= 

zaak van des Heilands zoo hooggaande smarte en 

doodelijken angst in Gethsemané, schijnt het: mij, 

in de eerste plaats „ zulk eenen hoogen graad van 
waarschijnlijkheid te hebben, dat men het wel 
als zeker mag aannemen, dat deze hevige ge- 
moedsaandoeningen in betrekking hebben. gestaan 
tot zijn nu zoo nabijgekomen bitter. lijden, zoo 

als hetzelve stond uitteloopen,- binnen weinige 
uren, op den smadelijksten en smarrelijksten dood. 

Wat dan, ook Godgeleerden en; uidleskundisgi 
hebben geschreven over jezus, zielelijden in 

Gethsemané, zoo ver mij althans bekend is,is 

er naauwelijks een of ander geweest, die. hetzel= 

ve heeft beschouwd als geheel buiten, betrekking 
tot 
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tot het nu zoo aanstaande lijden en sterven van 

onzen Heer staande. De omstandigheden, in 
welke Hij nu verkeerde, brengen het ook zoo 

van zelve mede , hier aan eenig verband, en wel 

naauw verband, te denken, dat men dit schier 

niet kan nalaten. Ook volgt dit van zelf uit de 
bede van onzen Heer, zoo als die boven is ver- 

klaard , daar men wel niet kan vooronderstellen, 

dat Hij om de afwending van iets zou hebben 
gebeden, en wel zoo aanhoudend hebben gebe- 

den, hetwelk met den tegenwoordigen toestand 
van zijn gemoed geheel in geene betrekking stond. 

In de tweede plaats schijnt het mij, dat wij, 

met de meeste waarschijnlijkheid, mogen vast 
stellen, dat de betrekking tusschen jezus aan- 

staande lijden en zijne gemoedsgesteldheid in 

Gethsemané is geweest de betrekking van oor- 
zaak en gevolg. Ik meen het dus daarvoor te 
moeten houden, dat het de voorstelling is ge- 
weest, niet van den dood op zich zelven, maar 
van zijnen dood, zoo als die zou worden vooraf= 
gegaan en vergezeld gaan met de meest grieven- 
de en vernederende omstandigheden, welke in den 

‚ hof het gemoed des Verlossers door angst en droef 
heid zoo zeer heeft ontroerd. Ik kan mij toch gees 

ne andere meer waarschijnlijke betrekking, dan 

die van oorzaak en gevolg, voorstellen tusschen 
jezus smart en angst in Gethsemané en zijn nu 

met rassche schreden naderend lijden en sterven. 

E 5 of 
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Of welke zou die meer waarschijnlijke betrekking, 

zijn? Wanneer wij ons onzen Heer als mensch, 
voorstellen (en hoe leidt er ons alles toe, wat 
wij in Gethsemané met Hem zien gebeuren, om 

ons Hem als zoodanig voor te stellen!), dan kune 
nen wij het ook niet anders, dan hoogst nas 
tuurlijk achten, dat het vooruitzigt van zijn lijs 

den en dood zijn gemoed moer hebben geschokt, 
Toen Hij nog nier zoo nabij aan zijn laatste bits 

tere oogenblikken genaderd was, verhaalt Joans 
NES ons (98), dat de voorstelling van de ure 

in welke Hij stond te komen , reeds zijne ziel heeft 

ontroerd , en hoe veel te meer is het dan niet 

waarschijnlijk, dat die nu het geval geweest is, 
nu die ure zoo dreigend nabij was; te meer, daar 

de plegtige stilte en eenzaamheid van den nacht, 
in welke Hij zich nu op eens, uit vele drukke 

bezigheden en gesprekken, verzet zag, nadat Hij 

reeds door zoo vele voorafgaande aandoeningen 

tot meerdere aandoenlijkheid gestemd was, het 

akelige en treffende van de voorstelling van die 
ure nog aanmerkelijk voor Hem moesten, verhoos 
gen. De Schrijver van den brief aan de Hee 
breën (99) schrijf verder uiedrukkelijk, ter 

plaatse, waar hij op het lijden van onzen Heer 

in Gethsemané doelt, aan Hem vreeze des doods 

toe. En, zoo het niet zeker is, ishet toch 

; buie 

(99) Joann. XII: 27, (99) B. Ve 7. 
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buiten tegenspraak wel hoogst waarschijnlijk, 

dat onze Heer in zijne zielesmart zijn gemoed 
uitstortende in het gebed, en biddende, dat zijn 

lijden van Hem mogt voorbijgaan , ons daarmee 

de zelf hebbe aangewezen, dat wij dit lijden als 
de oorzaak van zijne toenmalige gemoedsaandoe— 
ningen moeten beschouwen. Want, uit die ziele- 

smart, daarom biddende, bad Hij toch zeker wel 
om afwending van dat lijden, welks wooruitzigt 
Hem dezelve veroorzaakte. Zoo het dan ook 
eenen anderen mensch, dan den mensch jezus 

CHRISTUS gold, twijfel ik niet, of men zou 
het zonder bedenken aannemen, dat her lijder, 
hetwelk Hem dreigde, en in den wreedsten dood 
zou eindigen, oorzaak ware geweest van de he- 

vige ontroering zijnes gemoeds. 

Ik ga verder en meen het, in de derde plaats, 
als hoogst waarschijnlijk te mogen vast stellen, 

dat de voorstelling van zijn lijden en dood, de 

éénige oorzaak van de droefheid en den angst van 
jezus ziel in Gethsemané is geweest, Schoon 

ik, namelijk , erkenne , dat er verscheidene voor- 

beschikkende en medewerkende oorzaken kun- 

pen hebben zamengeloopen, om het gemoed van 
den Verlosser juist nu voor zulk eene levendige 

en hevige ontroering vatbaar te maken, houde 
ik het echter daarvoor, dat de voorstelling van 

zijn naderend lijden de eenige oorzaak dier ont- 
goering is geweest, Vóór alle dingen zal hee 

no0- 
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dig zijn, dat ik wat nader ontvouwe, hoe ik dit 

meene, om vervolgens mijne meening met de noo= 
dige bewijzen te staven. 

Wanneer ik de voorstelling van yezus aans 
staande lijden en dood de éénige oorzaak van 
Jezus zieleangst in Gethsemané noeme ‚ spreek 

ik van zin lijden buiten betrekking tot de smars_ 
telijke en schadelijke gevolgen, die hetzelve voor 

anderen zou hebben, en buiten betrekking tot 
de snoodheid van anderen, in zich zelve, en niet 

als oorzaak van zijn leed beschouwd. Ik be= 

doel verder, dat men zieh met zijne gedachten 
hebbe te bepalen bij het aanstaande lijden des 

Verlossers, zoo als het ons uit de geschiedenis 
bekend is, zonder dat wij het in onze voorstel- 

ling verzwaren door inwendige toevoegselen, van’ 
welke de geschiedenis geheel zwijgt. 

En de gronden, waarop ik in dien zin de voor= 

stelling van zijn naderend lijden meen te moeren 

beschouwen, als meest waarschijnlijk de éénige 
oorzaak van des Heilands gemoedsontroering in 
den hof, zijn de volgende. E 

Het schijnt mij, dat deze voorstelling buiten: 

twijfel moet worden beschouwd, als eene allezins: 

voldoende oorzaak van zulk een gevolg. Want 
bet lijden zijns doods zou zoo schrikkelijk en 

geducht zijn, voor Hem, den mensch, den tee- 

dergevoeligen, onschuldigen mensch, den Zoon 

van God, dat wij er ons niet over behoeven te vers 
wone 
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wonderen , dat zelfs zijn gemoed , hoe standvastig 

ook, door deszelfs voorstelling werd geschokt 

Vooral nu het Hem zoo nabij was gekomen, dat 

er, tot aan het begin van hetzelve , slechts eene tus- 

schenruimte van weinige oogenblikken was over- 

gebleven. En waarom zouden wij vooral hier naar 

andere oorzaken omzien, wanneer wij ééne vol- 
doende hebben gevonden? Op Psychologische 

gronden «is ons boven gebleken, dat het, niet 

menschkundig kan genoemd worden „ hevige ge- 

moedsaandoeningen te. willen verklaren uit de za- 
menwerking van verschillende-oorzaken, Soms 

migen dier oorzaken, uit welker, vereenigde 

kracht men des Verlossers gemoedsangst wil ver« 
klaren , waren daarenboven zeker niet zoo gewige 

tig, of den Verlosser zoo nabij (1oo.), -dat zij 

in zijn gemoed , nevens de voorstelling van zijn 
eigen lijden, konden bestaan, en blijven werken 
op zijnen overstelpten geest. 

‚In het verhaal van het gebeurde en door jezus 

gesprokene in Gethsemané,,vinden wij voorts 
zoo min, als in eenige andere plaats der Heilige 
Schrift, eenigen wenk, veelmin eenige, duidelijke 

aanwijzing van eenige andere oorzaak van ’s Ver« 
lose 

(100) Als'b, v, de kortstondige scheiding van zijne 
vrienden; en even-kortstondige verwarring , waarin zijne 

aanhangers door zijnen dood moesten geraken; de ves- 

woesting van Jeruzalem enz, 
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lossers sterke gemoedsontroering, dan de aange 
gevene. Wel is waar, wij lezen, dat ook het 

vooruitzigt op Jeruzalems verwoesting den Hete 
land zeer levendig, tot tranen storten toe, heeft 
bedroefd, en de voorstelling van het trouwloos 

verraad van yupAs Hem heeft ontroerd in der 
geest, maar de omstandigheden gaven daar toen 
eene bijzondere aanleiding toe (1o1), die thans 
niet, althans niet zoo, konden werken. Em 
mogen deze en andere voorstellingen zich dan 
ook aanvankelijk voor jezus ziel hebben vertes 
genwoordigd , tegelijk met die van zijn eigen lijs 

den, moest Hem dan niet de laatste gewigtiger 
voorkomen, dan de andere, en moest zoo niet 

de gewigtigste de heersehende worden, de andee 
re verdrijven, en als de belangrijkste alleen overs 
blijven en voortwerken (roa)? | 

In de vierde plaats schijnt het mij toe, dae wij 
het voor meest waarschijnlijk hebben te houden, 
dat de voorstelling van zijn lijden en dood, w 

| ke 

(ror) Van het vooruitzigt óp Jeruzalems verwoesting 
hebben wij dit boven gezien, En, bij de ontdekking van 

JUDAs, had yezus dien verrader voor zich aan eenen 

heiligen maaltijd, zich voegende onder zijne vrienden. 

(Ho2j Zie SCHUSTER, Lel, S,1o2o folg. Hij voegt 

er nog bij: „ es ist ein altes wort vom Homer sig wolpae 

» voe Eorw, dessen Psychologischer wirkungskreis in je 

„ dem consequent handelnden und empfindenden Mene 

» schen unzerstörbar ist.” 
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ke yezus in Gethsemané zoo zeer bedroefde 
‘en beangstte, nier eene zeer duidelijke, zich alle 

de bijzondere deelen van dat lijden op zich zel- 

wen vertegenwoordigende, voorstelling geweest 
js. Veelmeer meen ik, dat Hem zijn lijden in 

deszelfs geheel, indien ik mij zoo mag uitdruk 
ken, als ééne massa, één groote last zij voor 
den geest gekomen. Hoezeer het toch onte- 

genzeggelijk blijkt uit meer dan ééne voorspel. 
ling van onzen Heer, dat Hem zijn lijden te vo- 

ren, tot in deszelfs minste deelen, bekend was 

tit de Schriften, die te voren van Hem hadden 
getuigd, en zijne eigene meer dan menschelijke 
wetenschap , volgt daaruit echter nog niet, dat 
de mensch jezus cHRIsTUS, ook in Gethsee 

mané, zijn gansche aanstaande lijden, als in een 

helder en uitvoerig tafereel, heeft voor oogen 
gehad, het stuk voor stuk met aandacht heeft 
beschouwd, en de zwaarte van elk gedeelte als 
afgewogen. Bij zulk eene werkzaamheid van zij- 

nen geest toch schijnt het, op bovengelegde 
gronden, dat het niet mogelijk zou zijn geweest, 

dat zijne aandoeningen zulk eenen hoogen trap 
hadden bereikt. 

Met de meeste waarschijnlijkheid meen ik dus 
te mogen vaststellen, dat de eenige oorzaak van 
Jezus zoo hooggaande en hevige gemoedsont= 
toering ‘in Gethsemané geweest is eene min dui- 

delijke, alles wat Hem dreigde als tot éénen hoo- 

gen 
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gen last ophoopende en zich tegelijk voor dem 
geest brengende voorstelling van zijn aanstaande, 
lijden, hetwelk binnen weinige oogenblikken overs 
Hem stond te komen, en niet zou eindigen, dan’ 

in den smadelijksten en smartelijksten dood, On- 
der medewerking der omstandigheden „schijnt mij, 
deze voorstelling met ongebroken en onverdeel= 

de kracht op den mensch jezus CHRISTUS t@ 

hebben gewerkt, en Hem zoo met droefheid ens 

angst te hebben overstelpt, terwijl ik geen gronds 
vinde om naar andere oorzaken hiervan om te zien 

Ik kan mij tegen deze meening geene andere 

bedenkingen voor den geest brengen, dan die ontes 
leend zijn uit de beschouwing van jezus onbe 
vlekt karakter en erkende hooge waardigheid. Des 
ze bedenkingen kan ik hier niet wederleggen, maar 
hoop dat te doen, wanneer ik zal overgaan, om? 

aan te toonen, dat men het karakter en de hoog 
waardigheid van den Goddelijken lijder niette nas 
komt, wanneer men zijne meergemelde gemoeds= 

ontroering. uit de aangewezene oorzaak afleidt” 

Alleen meen ik, tot staving van mijn gevoelen,» 
hier nog eenige korte, (103) maar, zoo het mijs 
toeschijnt, genoeg afdoende bedenkingen, die ik, 

nn 

(103) De Prijsvraag verlangt geene breedvoerige toet- 

se van verschillende begrippen , maar zij sluit hiermede, 

naar het mij toeschijnt, niet uit zulk eene korte opgave 

van bedenkingen, als. ik hier laat volgen, 
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in den loop van de voordragt van mijne meening ; 
niet heb kunnen aanvoeren, te moeten mededee- 

len, tegen de meening van hen, die Jezus zie= 
lelijden uit andere oorzaken afleiden, 

‚ War de meening bertreft van hen , die ‘her daar- 

voor houden, dat jezus in den hof, op eene 
gansch bijzondere wijze, de ondervinding zou 
hebben gehad van den Goddelijken toorn tegen 
de zonde, en dat dit de oorzaak zou zijn ge- 
weest van zijn angst en zijne droefenis; aan hoe 

velen zich dezelve ook moge hebben aanbevo- 
len, zij wordt, naar het mij toeschijnt, niet be- 

gunstigd door eenen enkelen wenk, veel min 
door eenig bewijs uit de Heilige Schrift, die 
ens integendeel yezus in zijn lijden voorstelt, 

als een voorwerp van het hoogste welgevallen en 

de liefde zijns Hemelschen Vaders (to4). Jezus 
in Gethsemané God zijnen Vader noemende, en 

met hartelijkheid en vertrouwen tot Hem biddene 

de, schijnt mij ook geenen zweem te vertoonen 

van eenen onder het gevoel van den Goddelij- 

ken toorn bijzonder lijdende. Of kunnen wij 

ons voorstellen , dat zij, welke eens dien toorn 

zullen ondervinden, gelijk men wil, dat Jezus 

denzelven in Gethsemané heeft gedragen, ook, 

met hartelijkheid en vertrouwen , God, als hunnen 

Vader, hunnen nood zullen klagen? En wat be- 
treft 

(1o4) Verg. Joan, X: 17e 
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treft het hoofdbewijs, hetwelk men voor de 
hier tegengesproken meening aanvoert, dat jes 

ZUS, om zondaren te verlossen, die zelfde strafs 

fen, welke hun bedreigd waren, en dus ook de 
helsche, zou hebben moeten doorstaan, ik weet 
niet, dat ons dit ergens in de Schriften des Bijt 
bels wordt geleerd: en is dacalleen op mensche= _ 
lijke redeneringen gegrond, dan schijnt het va 
zeer weinige kracht en waarde, 

Dat onze Heer in Gethsemané, op esne bij= 
zondere wijze , door den Duivel zou zijn verzocht 
en daardoor zoo zeer bedroefd en beangst, moge 
al niet ongerijmd zijn om te denken; de wenken, 

welke men voor deze meening in de Heilige 
Schrift denkt te vinden , schijnen mij almede niet 

duidelijk genoeg, om die meening aan te nemen. 

Want behalve, dat uit hetgeen Lucas heeft ops 
geteekend in zijn Evangelie, Hoofdst. IV: 13, 
niet ontegenzeggelijk blijkt, dat Jezus, na de 
verzoeking in de woestijn , vervolgens ook nog aan 

de aanvallen des verzoekers zou zijn blootgesteld 
geweest (105), zoo blijkt uit Luc As aantee- 

kening zeker niet, dat dit in Gethsemané zou 
hebben plaats gehad, Vreemd schijnt het zelfs, 
dat, zoo tucas hierop heeft gedoeld, hij bij 
zijn verhaal van het gebeurde’ in den hof niet 
zoo wel vermeldt, dat jezus door den Duivel 

Is 

klos) Zie v.D. PALM €en KUINOEL, ad h. L 



JEZUS in GETHSEMANÉ 83 

fs aangevallen, als hij verhaalt, dat Hij door 
Benen Engel versterkt is. En wat aangaat het 

zeggen van jezus, bij het begin van zijn lij- 

‘den, dát de Overste dezer wereld kwam; het 
“schijnt mij toe, dat wij die althans van geenen 
persoonlijken aanval van den Duivel behoeven te 
verklaren. Veel aannemelijker schijnt mij de ver= 

‘klaring, die GROTIUS er van geeft (106): Venit 
(princeps hujus mundi), per homines sui plenos, 

‚_guorum vis erat &Eovoia Toö crórous (potestas 

| 

Î 

| 

tenebrarum), Luc. XXII: 53. 
Wat verder het gevoelen aangaat, dat in je- 

zus gemoed, toen Hij zich in Gethsemané be- 

vond, een zware tweestrijd zou zijn ontstaan, 

en die Hem zoo zeer heeft ontroerd; uit het 

schrijven van Lucas, dat Hij in zwaren strijd 
was , kan dit zeker niet bewezen worden. Want 
‘het woord, hetwelk de onzen door zwaren strijd 
hebben verraald, kan ook worden overgezet door 

doodsangst (107), gelijk het hier dan ook wel 
zal moeten vertaald worden. Minder schijnt hec 
mij daarenboven te stroken met de hooge achting , 
die wij aan yezus onbevlekt karakter en hooge 
waardigheid schuldig zijn, in zijn gemoed zulk 
eenen hevigen tweestrijd te vooronderstellen, dat 

ornis 

(105) Annott, ad h.L, 

(107) Cf, KUINOGEL, ad bh, t, 
F a 



PRE 

24 vo. WILLIGEN, zer LIJDEN van 

onder denzelven zijn zweet als groc 
bloeds werd. — emd 

enen Gl, zijne gewa 
en her gezigt in de heerlijke uitkomst zou 
ben onwokken, en dat Hij daardoor zoo zeer 

__droefd en beangst zou zijn geworden, bij het va 
aast op zn den 

eene vooronderstelling, van welke. geen bewijs 
vinden is, gelijk er ook geen bewijs woor or 
aangevoerd, en er mij geene waarschijnlijke re 
den van schat te kunnen worden gegeven, wa: 
om dit zou zijn geschied. 4 

He: gevoel der kort aanstaande, war a 
minder kortstoncige, scheiding van zijne vries 
den, schijnt mij op het gemoed van onzen k 
boe gevoelig betzelve ook voor liefde en voie 
schap moge geweest zijn, niet zoo hevig te | 
ben kunnen werken, dar men het als de, ooms 
zou kunnen beschouwen , uit welke wij, op 
voldoende wijze, ZOO groot cme dect 
angst, enn Gl 

koenen verklaren (108). ——- 
War eindelijk heu: de ee 

beid van anderen, welke , of zijn lijden zou ma 

Ra 

(108) Wi vinden den ook in êe Igdensgeschiedenis Ee 
spoor, és en Verlosser zich deze scheicig zoo 2 
zoe hebben sangeuckken 

- 
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zakelijk maken, of veroorzaken, zoo sterk de 
ziel van jezus, bij derzelver voorstelling, zou 

hebben aangetast, als wij Hem ín Gethsemané 

‚door droefheid en angst getroffen zien; ook de- 
‚ ze meening schijnt mij niet door waarschijnlijke 
redenen te kunnen worden gestaafd. In de ge- 
schiedenis van jezus leven en lijden komt 

toch, zoo ver ik weet, niets voor, dat als grond 
voor dezelve kan worden aangevoerd. En zoo 
al de beschouwing van de zonden der menschen, 
voor welke Hij ging lijden, of van de boosheid 

zijner vijanden (109), zijne ziel door droef heid 

mogt hebben ontroerd, zie ik niet, hoe zij de= 
zelve met doodelijken angst zou hebben kunnen 
vervullen. 

Hiermede stap ik van dit onderzoek naar de 
meest waarschijnlijke oorzaken van de versaagd- 
heid, droefheid en angst van onzes Heeren ge- 
moed in Gethsemané af, en gain de tweede plaats 
over tot het 

„Onderzoek naar de meest waarschijnlijke oor- 

zaken van jezus gemoedsgesteldheid, bij 
zijnen uitroep aan het kruis. 

De beide Evangelisten, welke dezen uitroep 

van 

(109) Namelijk, op zichzelve, als een voorwerp van 
afkeer, of bewijs van huane diepgezonkene zedelijkheid 
beschouwd, 

F3 
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\van onzen Heer aan het kruis hebben opgetekend,’ 
vermelden ons niet uitdrukkelijk , welke de oors 

zaak of oorzaken zijn geweest, dat JEZUS dien — 

uitroep , en wel juist toen, toen Hij denzelven liet 
hooren, deed. Op eenige hifi plaats der Heilige 
Schrift wordt ons dit ook niet gezegd. Wij zul- 
len ons dus ook weder moeten bepalen bij het 
nasporen der meest waarschijnlijke oorzaken van 
die gemoedsgesteldheid, welke wij boven in Hent 
hebben opgemerkt, toen Hij uitriep: Mijn Godt 
Mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten! daar 
hier uit de Schrift zelve geene volle zekerheid kan 
worden gegeven. 

Dit onderzoek evenwel zal ons niet zoo lang 
behoeven bezig te houden, als het vorige, naa (3 

de oorzaken van des V ers zielelijden in den à 

hof. Eris toch onder de Godgeleerden en uit 
leggers niet zoo veel verschil van gevoelens over 
de oorzaken van jezus gemoedsgesteldheid, 
die Hem den meergemelden uitroep deed uiten, 
als over de oorzaken van hetgeen in zijn gemoed 
omging in Gethsemané (11o); en na de boven= 

gegevene verklaring van den zin van de woorden, 
die onze Heer uitriep van het kruis, komt het 

hier gevorderde onderzoek eenvoudig neder op 
de Vraag: Waarom begeerde onze Heer juist 

: thans 

Ctro) Ik geef daarom aak hier geen verslag van dat 
verschil in meeningen, 
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hans zoo hartelijk en vurig, schoon tevens ver- 
trouwend en onderworpen, naar het einde van 
zijn lijden? En hiervan schijnen mij de oorzaken 

piet moeielijk, met de meest mogelijke waar- 

schijnlijkheid, op te sporen. 
Onze Heer had, namelijk, nu reeds uren lang 

„geer veel geleden. Na menigvuldige ziels- en lig- 
chaamssmarten, eenen ganschen slapeloozen nacht 

_ cen daarop volgenden morgen , te hebben doorge- 
‚ fstaan ; na zonder tusschenpozing te hebben moe- 

ten lijden van eenen smartelijken zielsangst , her 
snood verraad van zijnen eigenen leerling , eene 
ruwe en schandelijke gevangenneming, eene on— 

regtvaardige veroordeeling, de onbeteugelde bal- 

dadigheid van lage menschen, eene snerpende 

geeseling, was Hij eindelijk aan het kruis ge- 

hecht. Aan dit kruis had Hij thans, met eene 

‚_doorwonde ziel in een doorwond ligchaam , reeds 

vijf lange uren gehangen (rit). Met spot en 
smaad, hoon en laster van allerlei aard had men 

‘Hem gedurende al dien tijd overladen. Zelfs in 
zijn vertrouwen op zijnen Hemelschen Vader had 

men Hem scherpelijk bespot. Dit alles zamen- 

genomen maakte eenen last van lijden uit, die 
onzen Verlosser onbegrijpelijk zwaar moest druk- 

ken, en moest natuurlijk bij Hem veroorzaken, 

dar Hij naar het einde van zijn lijden verlangde. 
Wel 

Cri) Verg. RENSING, t. & pl. bl. 76 volgg. 
F á 
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Wel is waar Jezus had, neer andere krui 
Engen berekend, nog niet zeer lang aan het 

gebengen, toen Hij viviep: Mijn Ged! 
Ged! waarom heb: Gj mij verlaten? IN 
bet langer of korter in leven blijven aan her kn 
en 
den lijder zelven, of in de voorafgaande « 
venissen, of in de bijkomende omstandiehe 

En hoe veel vereenigde zich niet in des V 
sers gesteldheid en omsmandigheden, “om He 
wr ooh 
doen leven (112)! 
Wheaten: er. a . 

wonderen, dat Hij, reeds tegen bet begin d 
êrie-urige duisternis, zich door zijn eigen ge 
kon overigen, dat zijn einde niet meer we 

kon zijn. » De gevoelloosheid” om mij van 
woorden van RENSING ( 113) te bedienen, 
Eg zu wel reeds kon ontwaren, zeer versch 

s lende, zoo wel in de uicwerking, als inh 
 Oorzzak, van herzeen men gewoon is slap 
pe kon niet nalaten, Hem v 

eenen zeer spoedig eanstaanden dood te ver 

„ keren.” Van elders was her daarenboven 

onzen Heer bekend, dat ou weldra, ook 

(iis) Men zie dit breeder ontrouwd ade RENSI 

ten. pl. bl. 62 volgg. 4 

Cai3) Zie Dl. 95 volge û 
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wat Hij te lijden had, door Hem zou zijn vol- 

bragt (114), zoo dat er niet meer overschoot; 

dan zijn leven af te leggen. En ook hierin schijnt 

het mij, dat wij mogen vaststellen , dat wij de 

oorzaak hebben te zoeken, dat onze Heer zijnen 

Vader zijne begeerte naar een spoedig einde van 

zijn lijden voordroeg. 

Bij dit een en ander schijnen wij nog, ten 

minste als medewerkende oorzaak, waarom je- 
zus juist thans hartelijk en vurig naar het einde 

van zijn lijden verlangde, te moeten beschouwen 
de drie-urige duisternis zelve, en hetgeen deze 
tot verzwaring van jezus omstandigheden had 
toegebragt. Rondom het kruis had zij, naar heet 

schijnt „ een doodelijk stilzwijgen veroorzaakt, en 

schoon dit voor eenen tijd onzen Heer bevrijdde 

van den hoon en smaad zijner booze vijanden, 

was er echter aan den anderen kant, gedurende 

hetzelve, ook niets, dat zijne aandacht eenigzins 
afleidde. Die moest Hij nu geheel en alleen 

_ep-zichzelven en zijn lijden bepalen. Schoon on= 

ze Heer , aan den eenen kant, deze duisternis kon 

beschouwen als een blijk van Gods ongenoegen 
over zijne mishandeling , en eene plegtige verkla 

ring van zijne onschuld, weten wij echter aan 

den anderen kant ook , dar her licht den lijdenden 
aan- 

(114) Vid. Joan. XIX: 28 et cf. ad hl. w‚ A. VAN 

HENGEL, Annost. ad loca nonnulla N.T. p‚ Ó2. seqge 
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aangenaam en verkwikkend is, en integendeel de 

duisternis bezwarend en drukkend. En vooral 

komt hier in aanmerking, dat de dampen, welke 

de duisternis veroorzaakten, de ademhaling des 

Verlossers, van oogenblik tot oogenblik, moeije- 

lijker moesten maken , de ophooping van het bl 
in de longen, het hart en de hersenen verm 
deren, den volstrekt noodzakelijken omloop va 

hetzelve stremmen, en de reeds plaats hebbend 

algemeene ontsteking tot die hoogte brengen, da 

dezelve weldra in het vuur en zelfs eh 

| 
| 

moest overgaan (115). À 

, Geen wonder derhalve” gelijk Rensr NG 

t.a. pl. er biĳvoegt, dat de lijdende jezus p 
s, dit, alle voorstelling verre overtreffend w 
3 schrikkelijk tijdstip, ook hierom in de bitter 

s jammerklagt (116) uitborst: Mijn God! Mijn 
5 God! waarom hebt Gij mij verlaten?” 

Zoo meen ik de oorzaken te hebben aangewer 

zen, uit welke wij, met de meest voldoende 
waarschijnlijkheid, ons jezus gemoedsgesteide 
heid bij dezen uitroep kunnen verklaren; en hier= 

bij zou ik het laten, zoo ik niet meende er nog 

met één woord iets te moeten bijvoegen omtrent 

dat 

Cr15) RENSiNG t‚a, ple bl. 82. volgg. 
(116) Dien naam van bittere jammerklagt , zou ik evene 

wel liefst niet aan den uitroep van JEZUS Beven, liever 

dien van karzelijke, vurige bede, 
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Bat gevoelen, hetwelk in de Prijsvraag het meest 
Bangenomene genoemd wordt. 

‚ Volgens dit gevoelen, namelijk, meent men, 
‚ dat God onzen Heer , toen Hij dezen uitroep liet 

‚hooren, het gevoel van zijne liefde en genade 

geheel zou onttrokken hebben en Hem beroofd - 

‚van het licht en den troost, die Hij anders in 

‚ zijn lijden genoot; dat zou in zijn gemoed eenen 

‚_ónbeschrijfelijken angst hebben veroorzaakt, en 
‚ die angst zou Hem zijnen uitroep hebben afge- 
' 
Î ‚ perst (117). 

Deze is, naar het mij toeschijnt, gelijk reeds 
gezegd is, de in de Prijsvraag bedoelde meening. 

Doch door hoe velen dezelve ook is aangeno- 

men, zij schijnt mij geheel geene gronden van 
waarschijnlijkheid, veel min van zekerheid , voor 

zichte hebben. Zij berust, namelijk, geheel op 
eene verkeerde verklaring van het woord ver/g- 

den (118); niets is er in het verhaal der Heilige 
Schrijvers, hetwelk ons grond geeft, om vast 
te stellen, dat jezus gemoed bij zijnen uitroep 

door eenen onbeschrijfelijken angst zou zijn be- 

kneld geweest. En, mag ik hier de woorden 
van den zoo Godvruchtigen, als geleerden Mu N- 

TIN= 

(117) Cf. inter alios Anorymus in passionem Pp. 454 

seg9- 
(118) Verg. het boven tot verklaring van dit woord 

aar gemerkte, 
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TINGHE (119) gebruiken, dan voeg ik er, met 
dien zoo achtbaren man, bij: „ Ik kan niet zege 

s> gen , hoe onwaardig en onredelijk mij altijd is 
9 voorgekomen het denkbeeld, dat veelal op 

2 Ps. XXII gegrond wordt, als of de Messias 

s, hier verbeeld werd, als in een gevoel se ; 

„, ken te hebben van onttrekking van G 
9, gunst, of althans van derzelver mindere uit 

» lating, en dat Hij ook in dien zin de woorden 
‚ van dien Psalm zou aangehaald hebben, toen 
„Hij aan het kruis hing. Hoezeer Ee 
„ CHRISTUS als een zoen-offer voor zonderd 
aan het kruis hing, kon de Vader Hem toc! 
„ geen oogenblik zijne gunst onthouden ; ja 
‚„ verdiende dezelve te meer, als Hij zijne ge 

„, hoorzaamheid door diepere vernedering tot, 
» hooger toppunt voerde, om niet te zeggen. 

» dat Hij zijn vertrouwen op God ook nu nog. 

„ duidelijk te kennen gaf, door Hem zijnen God 
‚te noemen” Nu meen ik te kunnen overe 

gaan tot de "de 

TWEEDE ONDER-AFDEELING ke 

Van het Eerste Hoofddeel dezer vaal 

en alzoo tot de 

Ve erdediging | 

C11o) Gesch. der Menschheid naar den Bijbel, annedee 

so, VL. Deel, K 
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Verdediging van het onbevlekt karakter en 
de hooge waardigheid van den Goddelijken 
___Lijder in Gethsemané , en bij zijn uitroep 

aan het kruis. 

_ Deze verdediging zal moeten bestaan in een 
overtuigend betoog, dat zulk eene gemoedsgee 
steldheid, als wij in jezus onzen Heer hebben 
opgemerkt, terwijl Hij in Gethsemané was en bij 

zijnen uitroep van het kruis, en wel afgeleid uit 
de aangewezene oorzaken, geen vlek werpt op 

zijn karakter, en geenen gegronden twijfel ople- 
vert tegen de hooge waardigheid van zijnen per- 
Soon. 

Voor dat ik overga, om dit betoog te beproc- 
ven , zal intusschen nader moeten worden bepaald, 

in welken zin de Prijsvraag van jezus onbevlekt 
karakter en van zijne hooge waardigheia spreekt. 

__ Het schijnt mij dan als zeker te kunnen wor- 

den aangenomen, dat de vraag, aan JEZUS toe- 

schrijvende een onbevlekt karakter, onzen Heer 

beschouwt als megsch, en wel zoo als Hij, als 

zoodanig, schoon voor het overige in alles den 

broederen gelijk, geheel vrij was van alle zede- 
delijke verkeerdheid , zelfs van de minste zede- 

lijke zwakheid, Daar Hij ons toch als zulk een 

mensch kenbaar wordt gemaakt in de Heilige 
Schrift, meen ik hier ook de uitdrukking onbe- 

vlekt 
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vlekt karakter in den sterksten zin, van eend 
volstrekte zedelijke vlekkeloosheid te moeten op- 

vatten, onzen Heer, als mensch, te allen tijde 
eigen. 

Van zijne hooge waardigheid sprekende, meer 
ik, dat de Prijsvraag daardoor wil verstaan hebs 
ben alles, wat, behalve zijn vlekkeloos karake 
ter, onzen Heer , naar de leer der Heilige Schrifes 
boven alle andere menschen , in waardigheid deed 

bitmunten, Ik denk hier dus aan zijne hooge 
waardigheid als de grootste Godsgezant, welke 

immer op deze aarde was verschenen, waardoor’ 

Hij verre verheven was, zelfs boven mozesy 
ELIAS En JOANNES den dooper (120). Ik 
denk hier verder aan zijne hooge , en Hem alleen 

eigene waardigheid, als Zaligmaker van zondae 
ren , vooral door zijn verzoenend lijden en sters 

ven , Hem almede allerwege in de Heilige Schrift 
toegekend. Ik denk hier, eindelijk , aan die hoo- 

ge waardigheid, welke Hij bezat uit kracht van 
zijne Goddelijke natuur, als Zoon van God, van 
welke de Heilige Schrift de meest ondubbelzin= 

nige getuigenis geeft, en op welke ons de Prijs» 
vraag y 

(120) In verscheidene Bijbelplaatsen, te veel om hier 
„an te halen, wordt onze Heer , afs Godsgezant, bovende 

genoemde en alle andere vroegere en latere Godsgezanten 

verheven, 
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vraag schijnt te wijzen door onzen Heer den Gods 

delijken (121) lijder te noemen, 
‚_ Voorts meen ik het gevorderde betoog het 

gevoegelijkst zoo te zullen inrigten, dat ik eerst 
‚alle vermoeden van eenigen vlek op het karakter 
van onzen Heer, hetwelk uit de beschouwing 
‘van zijne gemoedsgesteldheid in Gethsemané en 

bij zijnen uitroep aan het kruis zou kunnen ont- 

‘staan, zoeke af te wenden. Dit zal toch het 

‚meest uitvoerige gedeelte van het betoog moeten 
\titmaken, en is dit op voldoende gronden ge- 
‚bouwd, dan zal het vervolgens ook gemakkelij= 
‚ker vallen en minder omslag vereischen , om over- 
‚tuigend te doen zien, dat zijne genoemde ge- 

| moedsgesteldheid ook geen voldoende reden op= 
 Tevert tot twijfel aan zijne hooge waardigheid. 

In zoo verre intusschen zal ik de tot hiertoe 

gevolgde orde van behandeling omkeeren, dat 

ik her eerst stil sta bij de gemoedsgesteldheid van 

van onzen Heer, toen Hij van het kruis uitriep: 

Mijn God, Mijn God! waarom hebt Gij mij 
gerlaten? Na de bovengegevene verklaring van 
den zin dezer woorden, en de nadere ontvou- 

Wing van den toestand van zijn gemoed, toert 

Hij dezelve uitriep , kan het wel niet vele moeie 
te kosten, € om voldoende te betoogen, dat zijne 

toene 

(aar) In den zin van zeer voortreffelijk wordt dit woord 

toch zeker in de Prijsvraag wet niet gebruikt. 
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toenmalige zielsgesteldheid geen zweem vân v 
op zijn karakter werpt, en geen den minsten gro 
oplevert tot twijfeling aan zijne hooge wa 

heid, Met weinig omslag kan ik dat dan © 
hier afdoen, om mij naderhand, zoo veel te 

opzettelijk en uitvoerig, bezig te houden 1 
den angst en de droefenis van je zus in den hof 
bij Hem ontstaan uit het opzien tegen zijn nad 
rend lijden, en te betoogen, dat-ook deze ni 
strijden met het geloof aan zijn oubevlekt k 
rakter en hooge en 

_ Betoog, dat Jezus gemoedsgesteldheid, bij zij 
nen uitroep aan het kruis, niet strijdt met 
zijn onbevlekt karaksor en hooge waa 
heid. ln 

Indien men de gemoedsgesteldheid van onzen 
Heer, bij zijnen uitroep van het kruis, volt 

het gevoelen, hetwelk in de Prijsvraag het a 
aangenomene heet, (zoo als hetzelve boven 

opgegeven) daaruit had af te leiden, dat 
Hem voor eenen tijd de vertroostende en vers 
blijdende invloeden van zijne gunst deed- missers 
dan schijnt het mij, dat alle moeite ‘om d 

te verdedigen, als niet strijdig mêt”zijh onbes 
vlekt karakter en hooge waardigheid, 
overtollig zou kunnen worden. geacht. - 
dan ware deze zijne gemoedststerdneidse te ber 

schou- 
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| schouwen als her noodzakelijke en bedoelde ge= 

eener Goddelijke beschikking. En in dat 
al ware er meer noodig eene verdediging van 
handelwijze in dezen, dan van onzen Heere 

Boch, daar het boven is gebleken, dat dit meest 
aangenomene gevoelen niet het meest aannemelije 
ke is, kan het niet ongepast geacht worden , dat 
ik hier tracht te betoogen, dat het zoo min een 

vlek werpt op jezus karakter, als her strijde 
miet de erkentenis zijner hooge waardigheid, dat 
zijn gemoed Zoo gesteld was, toen Hij uitriep: 
Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij mij 
verlaten! als ik dat boven heb beschreven. Even- 

wel zal ik daartoe met weinigen kunnen volstaan, 

daar mij de zaak aan zeer weinig bedenking schijnt 
Onderhevig te zijn. 

‚ Ik weet wel, dat het ook aan vrienden en op=_ 
tegte hoogachters van den Verlosser bedenking 
heeft gebaard, dat zijn uitroep aan het kruis eene 
meerdere mate ván kleinmoedigheid en versaagds 
heid schijnt te verraden, dan Hem zou hebben 
gevoegd en men heeft opgemerkt bij zoo vele an- 
deten; die met de grootste kloekmoedigheid, ja 
zelfs met ene groote mate van blijgeestigheid , 

den wreedsten dood hebben afgewacht en ondet- 
gaan. Ik weet evenzeer, dat minachters en vijs 

anden van den gekruisten Hem hebben te laste 
gelegd ; dat Hij, door zijnen meergemelden uite 

toep; gebrek aan mannelijken moed bij het nas 
G de- 
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deren van den dood zou hebben aan den dag gee 

legd; zich zelven zou hebben tegengesproken, 
den eenen tijd verzekerende, dat de Vader Hem 
nooit alleen liet (122), en nu klagende, dat 
Hij Hem verliet ; of wel de bekentenis hebben af= 
gelegd, dat Hem zijn plan, om een aardsch rijk 

onder de Joden op te rigten, zou zijn mislukt, 
daar God, in plaats van Hem in zijn voornemen 

hiertoe bij te staan, Hem aan de handen zijner 

vijanden had overgegeven (123). Doch noch 
deze bedenking, noch deze beschuldigingen vere 
eischen breede tegenspraak. 

De eerste is geheel voortgekomen uit eene vers 
keerde opvatting van den zin der woorden, wel= 
ke jezus uitriep, en eene verkeerde voorstelling 
van zijne bedoeling met dezen uitroep, de oor= 
zaken, die Hem denzelven deden uiten, en zijne 
gemoedsgesteldheid daaronder. Wanneer wij ons 
toch van dit een en ander zulke denkbeelden vor= 

men, als ik boven, gedeeltelijk op taalkundige 

gronden, gedeeltelijk op gronden van de grootste 
waarschijnlijkheid , heb aangetoond, dat wij er 

ons van te vormen hebben ; welke, eenigermate ge= 
gronde, bedenking kan er dan bij ons uit ontstaan, 

als 

(1c2) Joan. VIll: 29. verg. HAMELSVELD, Bijbel 
verdedigd ode D, bl. ars. 

(123) Zoo beuzelt de ongenoemde Schrijver van de 

Fragmente von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger. Ue 

S. 8. S. 153. 
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als of het gemoed onzes Heeren, in zijne laat- 

ste oogenblikken aan het kruis, door te groote 

„kleinmoedigheid en onvoegelijke versaagdheid zou 
gijn bevangen geweest? Of met welken schijn van 
zegt zou men kunnen meenen, dat het zulk eene 

kleinmoedigheid en versaagdheid verraadt, dat 
wij onzen Heer, in de laatste oogenblikken van 

“zijn leven, daartoe gedrongen door eenen over- 

gwaren last van lijden, nog aanmerkelijk ver- 

„gwaard door de omstandigheden van het oogen 

blik, en wetende , dar zijne taak was afgedaan , zijn 
strijd volstreden, hooren bidden, dat het einde 

van zijne smarten nu spoedig mogte daar zijn? 

Welk een schijn van te groote kleinmoedigheid 
_en versaagdheid verraadt het, dat Hij , door dic ge. 

bed, zijnen geprangden boezem lucht zocht te ver- 
schaffen , en eene hartelijke, maar tevens onder- 
„worpene en vertrouwelijke begeerte aan den dag 

legt, om uit zijn lijden te worden verlost door 

den dood? Of is het dan een gebrek aan moed, 
„kunnen wij het ook in onzen Heer als zoodanig 
beschouwen, dat hij, in het verschrikkelijkst tijd- 

stip van zijn leven en lijden, zijne toevlugt neemt 

tot God door het gebed? Kan het mer regt ver- 
siagdheid genoemd worden, dat Hij door het ge- 

bed zich zoekt te sterken in den Heer zijnen God 
tot. den laatsten strijd? Kan het moedeloosheid 

heeten, dat Hij, wetende , dat zijne taak was afge- 

daan, verlangde naar en bad om een spoedig ein- 

G 2 de 
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de zijner smaften ? Neen, veeleer moet het kloelks 
moedigheid heeten; dat Hij daar zoo om kon bid. 
den. Want, waar ook kloekmoedigheid„ wezens 
lijke kloekmoedigheid, toe vereischt wordt , zeker. 
moet zij plaats hebben bij hem, die in zulke ome, 
standigheden, als waarin de Verlosser zich be- 
vond , met vertrouwen en onderwerping, zal bid-. 
den om uitkomst, En nemen wij aan, gelijk wij 
boven als waarschijnlijk hebben vooronderstelds 
dat onze Heer , bij het ontleenen van de woorden 
van zijnen uitroep uit een der bekende heilige 
liederen der Joden, ook nog de zijdelingsche be. 
doeling zou gehad hebbên, om de aanschouwers: 
van zijn lijden aanleiding té geven, om er over 
na te denken, hoe «teffend de inhoud van dat 

lied met zijne tegenwoordige omstandigheden _ 
overeenkwam; dan blijkt ons: daardit, „dat het 

Hem bij zijnen uitroep ook niet heeft ontbroken 
aan die, met overmatige versaagdheid - niet be= 
staanbare ; bedaardkicid van, geest, welke Her 

tot in zijne laatste en_bicterste oogenblikken nog 
toeliet, om er op uit te zijn; om bevorderlijk t@ 
wezen aan anderer. welzijn. Want ket nadenken. 
overde treffende overeenkomst tusschen de ome 

standigheden van jezus en den inhoud wan het 

bedoelde lied, hetwelk jezus, door het gee 
bruiken van deszelfs eerste woorden, -wilde-op- 
wekken bij de omstanders, moest. hen opleiden 

tot 



JEZUS in GETHSEMANÉ, rot 

tot verder nadenken over zijn persoon en bestem- 
ming. 
— Wat de zoo evengemelde beschuldigingen be- 
treft, door de ongeloovigen tegen den Verlosser 
ontleend uit zijne gemoedsgesteldheid , zoo als 

zijn uitroep aan het kruis die leere kennen; voor 
zoo ver die door het reeds aangevoerde nier zijn 
wederlegd, zijn dezelve inderdaad van te weinig 
gewigt, om te worden tegengesproken. Uit de 

verklaring door mij gegeven van het woord 
verlaten, in den uitroep des Verlossers, blijkt 

genoes, dat Hij met dien uitroep niet tevensprak 8 IJ Sensp 
hetgeen Hij wilde te kennen geven , wanneer Hij 

verzekerde, dat zijn Vader Hem niet alleen liet, 

maar steeds met zijae gunst en hulp nabij was. 
En het voorgeven van den Fragmentschrijver, 
als of onze Fleer het voornemen zou hebben ge— 
had, om een aardsch rijk onder de Joden op te 

rigten, is te dikwijls door velen en op duchrige 

gronden wederlegd (124), dan dat het hier zou 

behoeven te worden betoogd, dat Hij zich aan 
het kruis over het mislukken van dat voornemen. 

niet zal hebben beklaagd. (125)e 

Hier- 

(124) Onder anderen door. REINHARD in zijne Vere 
such über der Plan , welcken der Stifter der Christl, Relig, 

zum besten der Menschen entwarf, & Aufl. s. 55 folgg. 136 
folgg. en HAMELSVELD, Bijsel Verdedigd, 4e Deel 
bl. 75 volgg. 

(125 ) Verg. ook sEMLER, 1, Ll. s. 254 foige 
G 5 
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Hiermede meen ik te kunnen afstappen van 
het betoog, dat JEzuS gemoedsgesteldheid aan 
het kruis zoo min reden oplevert, om aan de 

vlekkelooze reinheid van zijn karakter, als aam 

zijne hooge waardigheid te twijfelen. Hetgeen 
nog mogt worden geacht hieraan te ontbreken, 
verwacht ik , dat men zal vinden aangevuld in het 
nu volgende meer. breedvoerige h 

‘ 

Betoog, dat de gemoedsgesteldheid van den 
Verlosser in Geihsemané niet strijdt mek 
zijn onbevlekt karakter en hooge waardige 
heid, y 

E 

Ik begin weder met de aanmerking, dat het 
ons geene verwondering kan baren ,en geene vers 

dediging behoeft, dat onze Heer in Gethsemané 

door hevige versaagdheid, droefheid en angst werd 
bevangen , wanneer wij dit hebben toeteschrijven” 
aan de ondervinding van den Goddelijken toorts 
welken zijn Vader Hem daar, op eene gansch bij= 
zondere wijze, zou hebben doen dragen. Zijn” 

hooggaande droefheid en angst in den hof waren 
dan toch te beschouwen , als het natuurlijke en be 

doelde gevolg van her geen God zelf Hem had 
doen ondervinden. Alleen zou het, ook bijde 

ze wijze van de zaak te beschouwen nog kunnen 

schijnen eenige verdediging te behoeven, dat in 

jezus gemoed ware opgerezen de begeerte, dat 
de 
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de drinkbeker, Hem door zijnen Vader gegeven 

om te drinken, van Hem mogt voorbij gaan, 

‚en Hij deze begeerte tot driemalen toe uice 

‚inhet gebed, Doch veelligt zou dit ook niet 
‚ meer dan schijn zijn, daar het ook wel cen na- 
tuurlijk gevolg van het dragen van den Goddelij- 
ken toorn zou hebben kunnen moeten wezen, 
dar onze Heer zijn lijden, als ondragelijk beschou- 
wende, zou hebben begeerd van hetzelve te mo- 
gen worden ontslagen. En schoon ons dit ook 
vreemd mogt schijnen in onzen Heer, wiens 
volkomene eenswillendheid met zijnen Vader, 

Wiens vast besluit, om in gehoorzaamheid aan 
Hem te lijden, wiens verwachting op de blijde 

vruchten van zijnen dood wij van elders ken- 

nen, en dien wij eerbiedigen in zijne hooge waar- 

digheid als Zoon van God; het dragen van den 
Goddelijken toorn, vooral door eenen persoon, 
zoo als wij ons onzen Heer voorstellen , is ons 
zulk eene vreemde en gansch onbekende zaak, 
dat onze rede er geheel voor stil staat, en wij 
volstrekt niet kunnen bepalen, wat er de natuur- 
lijke gevolgen van zouden kunnen of moeten zijn. 
Zoo de Bijbel ons dus uiedrukkelijk te kennen 
gaf, dat onze Heer in Gethsemané op eene bij- 
zondere wijze den toorn van God had gedragen’, 
zou het ons meer passen eerbiedig te zwijgen op 
alles, wat ons, ten gevolge van dien, van Hem 
wordt verhaald, dan daarover te redeneeren. 

Gé Dat 
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Dar kan alleen te pas komen , „wanneer wij 

jezus doodelijk- angstige en diep. bedroefde ge- 
moedsgesteldheid ì in Gethsemané- meenen « 

ten afleiden uic eene natuurlijke, En ons, ah 

ren aard en hare werking, meer bekende oorzaak 
en daar de boven door mij aangewezene oorzaak 

zulkeene is, komt het dan ook-hier te pas, 
het aanvoeren van redenen,te betoogetis dat d 
gemoedsgesteldheid des Verlossers--in” den hof 
geen vlek werpt op zijn karakter of strijdt 

de erkentenis zijner hooge waardigheid. Te meer 
komt hier zulk een betoog te pas, en-men kan 
deszelfs nuttigheid en noodzakelijkheid nier in 
twijfel trekken, daar nier ‘alleen het ongel 
zijne wapenen, om op het vlekkelooze karak 
en de hooge waardigheid van-den: Verlosser aan 
te vallen, mede ontleend heeft uit pare de 
Heilige Schrijvers ons van den. toestand-zijner 

ziele en zijn daaruit voortgevloeid gedrag: in Gerh- 
_semané verhalen, maar dic hun verhaal ook’ even 
zeer bevreemding en bedenkingen heeft: werwekt 
bij onbevooroerdeelde en waarheidzoekende ge- 
moederen en opregte hoogachters van en 

wig gezegenden Verlosser, son 

Die bedenkingen en de aanvallen van vera 

loof, moet ik hier, voor alle dingen, wat nader _ 
ontvouwen, en in al hunne kracht voorstellen: 
en wel in de eerste plaats, zooals zij betreke 
king hebben op ’sHeilands onberlekt karakter. 

Zoo 
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o wel vrienden als vijanden van den Verlos- 
er hebben gevrzagd: verrzade her in jezus geen 
ek aan klockmedigheid, de Bij m Gerkse- 

} bide, dar de drinkbeker van Hem most 
dorbijsan, en dar Hij, geheel door zagst en 
roef heid ter nederg edrukt, zjn maderend lijden 

wend en weenend te gemoet ziet? Welk een 

and verschil met die bedmarde kloekmoe- 

heid, waarmede een socna Tus den ziftbeker 

, Of waarmede een sene Aa zich de ade- 
‘het openen! Welk een verbazend verschil 

eres redeheerhingene ae 

en dood? Js her niee alleen de schzld, 
share hase oogenblikken, oversceloe van 

B Moefheid en angst ‚ te gemoet grat? Hoe weinig 
rook: mrien ae tuiee Jezus vooronderstelde 

ne en ndens 

| En met zoo Ee door jezus 
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den dood, en aanhoudend en dringend, met ster 
ke roepingen en tranen smeekt, dat Hij van zij 
lijden mogt worden verlost? Verraadt dit ir 

Hem geen gebrek aan die menschenliefde, 
welke Hij zichzelven als het voorbeeld voorstel 

de, en die Hij zijnen aanhangeren zoo dringend 
aanbeval ? 

Men heeft gevraagd: verraadt het geen gebrek 
aan onderwerping en gehoorzaamheid aan zijnen 
Vader, dat Hij, bij herhaling en met zooveel 

aandrang , zijnen wensch uit, dat Hij verschoond 
mogt blijven van het drinken van dien drinkbe- 
ker, welken de Vader Hem zelf had gegeven om 

te drinken? Kan dat met eenig regt onderwor. 
pene gehoorzaaamheid aan God heeten,-dat Hij, _ 
niet dan noode en met angst en geween, het lijn 
den te gemoet gaat, hetwelk Hij weet, dat door _ 

God zelven over Hem besloten en beschikt was? 

Inderdaad, zoo er op deze vragen geen vols 
doend en alle bedenking afweerend antwoord wa= 
re te geven, men zou moeten erkennen, dat men 
onzen Heer niet met regt den naam vaneen 
groot man kon geven. Want men zou zijn ka 
rakter moeten bevlekt achten door onmannclijke 
hleinmoedigbeid; men zou zijne liefde tot 
menschen moeten verdenken, als niet standva 

en maaie 
Doch 
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„Doch niet alleen heeft men bedenkingen of 
beschuldigingen tegen zijn onbevlekt karakter, 

ontleend uit zijne gemoedsgesteldheid en gedrag 

jm Gethsemané, neen, ook tegen zijne hooge waar 

digheid. 
SP Sommigen,” schrijft HARWOOD (126), 
sp die het Christendom hebben verworpen, en 
» de oorzaken, waarom zij het verwerpen, heb- 

„ben opgegeven, hebben, onder anderen, te 

kkd 

_ kennen gegeven, dat deze zware strijd van 

_ 3 droefheid en angst al den schijn heeft van eene 

_ 4 schandelijke bevreesdheid, dat de Verlosser op 

‚_ eene gansch moedelooze wijze verzonk onder 

n__n 

de wederwaardigheden, welke Hij zelf rocke- 

„s loos over zich gebragt had, door het beroep 
_ van Hervormer op zich te nemen; terwijl Hij , 

s Îedien Hij zich bewust ware geweest, dat zijne 

» leer waar was, en bet zijner zending niet aan 
„ Goddelijk gezag ontbrak, dezelve zou hebben 

ondergaan mer eene heldhaftige kloekmoedig- 

n ‘heid, voegende aan zulk eene taak. In plaars 
s hiervan, is Hij, bij het vooruitzigt op zijn 

ss lijden, overstelpt door moedeloosheid en ver. 

sp Fade eene kleinmoedigheid, niet voegende 

» aan eenen gewonen wijsgeer. In stede van vol 
deugdzame opgerogenheid aan te grijpen de 

» Schoone gelegenheid, welke zich nu aan Hem 

„ Une 

Craó) 1, Ll. p. 202e 
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‚ aanbood, om, door zijn lijden „de. waarheid — 
„van zijne zending en bediening te bevestigen gw 
„, aarzelt Hij op het gezigt van hetzelve, overs” 

‚valt Hem een schandelijk beven, en wij zien » 
„Hem gedompeld in den uitersten schrik en onte * 
‚> voering, en met hevigen aandrang roept Hij 
‚„den almagtigen God aan, om Hem uit zijg” 
„lijden te helpen en van hetzelve te verlossen, 
5, Laat dezen drinkbeker van ij voarbijgaan 
Zulke bedenkingen heeft men uit jezus ges 

moedsgesteldheid in Gethsemané ontleend cul 
zijne hooge waardigheid, als gezant van God bi 
uitnemendheid, as 

Niet minder heeft men gemeend; dat zij zou 
strijden tegen zijne hooge waardigheid. als Za= 
ligmaker van zondaren; immers ‘wanneer men 
haar moest afleiden uit opzien en vrees tegen” 

zijn naderend lijden, _ Men heeft, gezegd: hoe? 
Hij zou de Zaligmaker van zondaren zijn! dat 

zou Hij vooral moeten zijn -door zijn lijden en 
sterven ! Die hooge en heerlijke bestemming zou. 

bem door God zelven zijn aangewezen! Zelf zou 

Hij geweten hebben, dat Hij, door lijden en 

dood, tot een oversten leidsman der-zaligheid 
moest worden geheiligd t Al, wat Hem droevigs 
en smartelijks te wachten stond, zou Hij. zelf 
vrijwillig op zich hebben genomen! Hij zou het 

vooruitzigt hebben gehad, dat zijn bloed zou 

zijn de losprijs van eene schaar, die niemand tele 
len 
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en kan, en dat zijne smarten, hoe hevig ook; 

weldra voor Hemgzelven stonden te worden 
ene bron van vreugde, eene oorzaak van God- 
delijke heerlijkheid, en echter zou zijne ziel if 
Gethsemané bitter zijh bedroefd geworden tot 
den dood toe , en een doodelijke- angst zou Hem 
het zweet hebben uitgeperst; en de oorzaak van 
die droefenis en dien angst zou zijn geweest het 

naderen van dat lijden, hetwelk voor Hemzelven 

als Zaligmaker van zondaren, en voor duizenden 
eene oorzaak stond te worden van zoo groot eeú 

heil! Dat lijden-zou Hij hebben mogelijk geacht 

en begeerd, dat van Hem voorbijging ! 

Men heeft eindelijk beweerd, dat zulk eene 
droefheid ef angst, uit zulk eene oorzaak , ook 
niet zou zijn overeen te brengen met zijne hooge 

waardigheid, als Zoon van God, Men heeft 
gewild, dat het. onbestaanbaar zoú zijn te ach= 

ten, dat een persoon van zulk eene hooge ‚zulk 
eene Goddelijke verhevenheid, zulk eenen zwa 

ren strijd zou hebben ondervonden, zoo zou heb= 

ben. geweend-en gesmeekt tor Hem, dien Hij, als 

Zijnen Vader. kende , en dat men dit alleen zou 

hebben toe te schrijven aan vreeze des doods. 

Veeleer wil men „dat zoo hoog en waardig per- 
soon geheel onvatbaar zoù hebben moeten zijn 
voor alle vreeze-en versaagdheid , welke lijden en 
smarten ons kunnen veroorzaken, én den dood, 

in 
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R in plaats van dien te ontzien, welberaden moet 

verachten. 

Doch, hoeveel schijn: de aangevoerde red 
ringen ook mogen hebben, alle laten zij zich 
naar het mij toeschijnt, op eene voldoende il 
ze wederleggen, Het volgende moge dienen 
om dat te bewijzen, en zoo het vlekkeloos k 
rakter en de hooge waardigheid van onzen Heer 

te verdedigen, N 
Wat het eerste , zijn vlekkeloos karakter, bee 

treft. Vóór alle dingen merk ik in het algemeen 
aan, dat de gemoedsgesteldheid van onzen. Heer 

in Gethsemané slechts iets oogenblikkelijks en 
spoedig voorbijgaande is geweest, en dus, zoo wij 
althans met eenige billijkheid willen oordeelen „ op 
zijn doorgaand karakter niet kan geacht worden, 

eene vlek, maar ten hoogste slechts eene. scha= 

duw te werpen. Hoe lang de angst en droefeni 
van onzen Heer en zijn Zware strijd in Gerhsemae 

né juist hebben geduurd , valt wel met geene zeker. 
heid te zeggen, doch zeker genoeg is het toch 

dat zij slechts kort hebben geduurd ten langste 
misschien ééne ure, De aandoeningen „die nu 
bij Hem heerschten, waren dus niet eigen aan 
zijn doorgaand karakter, maar aan het oogenblik. 

Zoo ver wij Mem anders uit zijne levensgeschid= 

denis en de getuigenis der Heilige Schrift kene 

nen, vinden wij Hem steeds vast besloten , om te 

lijden en te sterven, en daartoe gesterkt door 

de 
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de verwachting van de heilrijke vruchten en za- 
lige gevolgen van zijnen dood. Daar de Prijs- 
vraag verlangt , dat hierop bijzonder acht zal wor- 

den geslagen, zal het noodig zijn, dit, door 
eenige duidelijke uitspraken der Heilige Schriften, 

te staven. 

Reeds van het begin van zijne openlijke be- 
diening af, hooren wij Hem spreken van het lij 
den, hetwelk Hem wachtte. Gedurig hooren wij 
Hem vervolgens op nieuw herhalen, dat het zijns 

Vaders wil en zijne bestemming was den dood 

te ondergaan. Meermalen hooren wij Hem ver- 
volgens zijnen jongeren bekend maken het geen 

‘Hij van zijne vijanden zou moeten ondervin- 

den, en hun, niet slechts in het algemeen, 

maar tot in de bijzonderheden aanduiden, wat 

en hoeveel Hij zou hebben door te staan, tot 

dae Hij onder hunne handen viel. Ja zelfs hoo- 
ren wij Hem zich hierover verklaren, in tegen- 
woordigheid van anderen, wier vijandige gezindheid 
jegens Hem Hij genoeg kende, In het eerst, wel 
is waar, zijn de aankondigingen van zijn lijden en 

dood in min duidelijke bewoordingen vervat: Hij 
spreekt van het afbreken van den tempel zijns 
ligchaams (127); van een verhoogd worden, ge- 
lijk de slang in de woestijne verhoogd was (128); 
van een zijn in het harte der aarde, gelijk Jonas 

drie 

(227) Joan, U: 19. (128) Joan, III: 14, 15 
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drie dagen en‚nachten in den buik-van-den visch 
als begraven was geweest (L29)-Doch -nader= 

hand. begon. Hij „meer duidelijk„en bepaald zijn 
lijden en doodte voorzeggen. : Het eerst schijnt 
Hij dit, meer, onbewimpeld en-zonder-omwegens 
te hebben gedaan, nadat PperTrus eene treffens 
de belijdenis van Hem, als den Messias, den 

Zoun des levenden Gods, had afgelegd, «Van 
toen aan, zegt Ons MATTHEUS (130), begon 
te Zus zijnen Discipelen te vertoonen; dart Hij 

„moest henen gaan naar Jeruzalem, en veel lijden 
van de Ouderlingen, en Overpriesteren, en Schril 
geleerden, en gedood worden 3 en MARCU s (1 
voegt er bij; dat Hij dit woord vrij uitsprak „dat 

is-openlijk en zonder iets-te verbergen. _Nog 
meer duidelijk en -in de bijzonderheden maakte 

Hij zijnen jongeren zijn aanstaand lijden bekend, 
toen zij de laatste reis naar Jeruzalem. met Hem 

hadden aangenomen (132). „Openlijk, zelfs ten 
aanhoore der Pharizeën, verklaarde Hij, dat 

het zijne bestemming en de wil van zijn’ Va= 

der was zijn leven af te leggen 33): Im de 
laarste oogenblikken van zijn Teven, eindelijk, 
herhaalt Hij het gedurig ; dat : Hi gaat sterven 

Y HH Caci) 

Ë sHeldf 

etn Au 

EE Matth. XII: 38 —40 
(130) Matth, XVIs ate 

(131) Mare. VIlL: 32. oi eet an 

(132) Marth, XX: 17==19. wf _ 
(123) Joan, Xs 17, 18. col. IX: 408 
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door de handen zijner vijanden (134) Doch, 
„waneer of waar Hij ook van zijn aanstaand lij- 
sden en den dood, die Hefn wachtte, spreekt, 

veenie enkele maal moge het Hem ontroering bâ- 
sten (135) dan zijn naderend einde en hetgeen 
„daarmede vergezeld zou gaan te denken, steeds 
sspreekt Hij er zoo van, dat Hij het duidelijk 
tdoet blijken, dar Hij vast besloten had, den 
vdrinkbeker , dien Hem de Vader gegeven had, 
ste drinken; daar Hij zoo van zijn lijden gewaagt, 
dat Hij toont, dae Hij hetzelve beschouwt als door 
“zijn” Vader over Hem bepaald (136) en beschikt, 
‘en betuigt, dat het evenzeer zijn eigen wil, als 
„die. zijnes Vaders was, dat Hij zijn leven zou 
vafieggen. En, zoo als Hij in dezen spreekt, zoo 
shandelt Hij ook. Met vasten gang gaat Hij 
«Zijn lijden tegen , vast beraden treedt Hij den dood 
fte gemoet, Zoo lang zijn tijd nog niet was ge- 
fkomen, moge Hij meermalen de vervolgingen 
& en 

……(434) Verg. REiNnHARD, over de Voorzeggingen van 
CHRISTUS aangaande zijne opstanding , vertaald uit het 
Latijn en te vinden in de Biblioth, van Theol, Letterkunde, 
‘gde Deel, bl. 845. volgg. 
(435) Joon. XII: 27. 

(126) Hij voorspelt toch zijn lijden en dood, met ge. 
Wisheid en door Goddelijke ingeving. Zie E‚C, FLATT, 

noch etwas über die Uberzeugung EsUu von der Gewissheit 

seines Todes,in BENGELS Archtf für die Theol, 1 Band, 

S. 17. folgg. 
H 
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en lagen zijner vijanden ontgaan zijn, maar nime 
mer geeft Hij eenig blijk „. dat Hij zulk eenen 
weg wil inslaan, zulk eenen levensloop kiezen, 

dat Hij moge kunnen verwachten, dat Hij niet 

te eeniger tijd door de-handen zijner vijanden zal 
omkomen. Toen zijn tijd nabij is, begeeft Hij 
zich kloekmoedig naar Jeruzalem, waar Hem 

lijden en dood wacht; naar Gethsemané, waar 

Bij wist, dat men Hem zou vangen. Schoon 
Hij betuigt, dat Hij den Vader zou ‘kunnen bide 
den, en die Hem twaalf legioenen Engelen bijs 
zetten ; Hij roept zoo min die hulpe in, als Hij _ 

wil, dat zijne leerlingen Hem met het zwaard 
zullen verdedigen. Noch voor den Joodschen 
raad, noch voor PrLATus geeft Hij eenig blijk 
van wankelmoedigheid , doet Hij eenige poging, 
om zijn’ dood te ontgaan. Met bedaarde onvers 
schrokkenheid draagt Hij vervolgens zijn bitter 
lijden. Die begeeft Hem ook daar niet, waar 
Hij van het kruis, wetende, dat alles door Hem 

volbragt was, zijnen Vader bidt om een spoedig 
einde zijner smarte: die blijft Hem bij tot in het 

oogenblik zijnes doods. Zulk een vast besluit, 
om te lijden en te sterven, betoont Hij, op de 

ondubbelzinnigste wijze, door woorden en da= 

den, naar de duidelijke uitspraken der Heilige 

Schrift (137). En even duidelijk getuigt die Het- 
lie 

(237) Zonder tot veel te groote breedvoerigheid te ver= 
vale 
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slige Schrift van de doorgaande helderheid en ze- 
kerheid van de verwachtingen van onzen Heer 
op de heilrijkste vruchten van zijnen dood. Wat 

toch Hemzelven betreft, duidelijk getuigt Hij, 
‘bij herhaling, dat Hij zijnen dood beschouwt , 
als een henengaan tot het huis zijnes Vaders, 
als een wederkeeren naar de plaats, van waar 
Hij gekomen was (138), als het middel om 
Hem te verhoogen tot grooter heerlijkheid en 

meerder magt en invloed (139), en de Schrij- 
ver van den Brief aan de Hebreën getuigt van 

Hem (140), dat Hij, voor de vreugde, Hem 
voorgesteld , het kruis heeft gedragen en de schan- 
de veracht. En wat de vruchten en heilrijke gee 

volgen van zijnen dood voor anderen betreft, 

blijkens de Heilige Schrift verwachtte onze Heer 

dezelve, met even diezelfde helderheid en zeker- 

heid, 

vallen , kan ik hier niet treden in eene verdediging van 

de voorspellingen van jezus aangaande zijn lijden, of 

van onzen Heer tegen den laster van den Fragmentschrij= 

ver, als of zijn dood Hem tegen zijne bedoeling zou zijn 

overgekomen en Zijn plan, om een aardsch koningrijk te 

stichten, zou hebben verijdeld, 

(138) Joan. XIV: 2, 08, verg. Hoofdst, XIII; 1—3 
en XII: 32, 33, XVI: 5 enz. 

(139) Joen. XIII: 3, en verg. daar v. D, PALM in 

zijne aanteck. Hoofdst,. XII: 32, XI!I: 31, 32, en 

zoo vele duidelijke voorspellingen van zijne opstanding 
en aanstaande verheerlijking, 

(140) Hoofdst, XII: 2e 

H 2 
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heid. Niet alleen toch spreekt Hij van-zijn-hee 
nengaan, als nuttig voor zijne discipelen (141), 

maar ook bij herhaling vanhet heil, hetwelk zijn 
dood zou aanbrengen voor de menschen. Zijn 
leven zou Hij geven tot een rantsoen voor vee 

len (142)5 zijn bloed zou voor velen vergo= 
ten worden, tot vergevinge van-zonden (143)% 

gelijk de koperen slang zou Hij verhoogd wors 
den , opdat een iegelijk , die in Hem gelooft, niet 
verderve , maar het eeuwige leven hebbe (144)s 

Gelijk het tarwengraan, dat in de aarde valt en 

sterft, zoo zou Hij stervende veel vrucht voorte 
brengen (145). Wanneer Hij, door zijn doods 

van de aarde zou verhoogd zijn, zou Hij ze allen 
tot zich trekken (146). k 

Uical het aangevoerde blijkt middagklaar , voor 
elken onbevooroordeelde, met welk een vast bee 
sluit en met welke heerlijke verwachtingen onze 
Heer steeds zijn lijden te gemoet zag en ginge 
Zijne gemoedsgesteldheid in Gethsemané, de 

hooggaande angst en droef heid, welke Hem daar 
het vooruitzigt van zijn naderend lijden veroors 
zaakt, is dus blijkbaar, even als vroegere min= 

der hevige ontroeringen, door de voorstelling 
van 

(rar) Joan. XVI: 7 en elders. 
(142) Matth. XX: 98. (143) Matth. XXVI: 28, 
(144) Joan. Ills 14 — 16e (145) Joan, XII: 24. 

(146) Joan, XII: 32, 33. 
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|_Wan zijnen dood bij Hem verwekt, slechts iets 

_ oogenblikkelijks en spoedig voorbijgaande ge- 

weest Fn zoo iets zou men, zonder de groot- 

ste onbillijkheid, als een vlek op zijn karakter 

skunnen beschouwen! Eene enkele opwelling 

_ van hevige aandoeningen , voor weinige oogen- 

blikken, zou men met regt kunnen aanmerken, 
vals eene smet werpende op zijn gansche leven, 

op het heerlijkste gekenmerkt door kloekmoedi- 
ge welberadenheid en helderheid van geest! Met 
«eenig regt zou men er, ten hoogste, niet meer 

uit kunnen besluiten, dan dit, dat de Verlosser, 

voor zeer korten tijd, eenen hevigen aanval van 

_ zeer menschelijke en verschoonlijke zwakheid 

heeft ondervonden, doch boven welke Hij zich 

spoedig zoo geheel wist te verheffen, dat Hij, 
met de meest mogelijke kloekmoedigheid, on- 

derwerping en bereidvaardigheid zijnen dood te 
gemoet ging en stierf aan het kruis. Zoo het 
niet onzen Heer gold, wiens karakter wij als in 

den volstrektsten zin vlekkeloos verëeren , zou— 

den wij zeker niet meer tot zijne verdediging 

behoeven aan te voeren. Wij zouden het genoeg 
kunnen achten te hebben aangetoond , dat zijne 

zielsgesteldheid in den hof, met ongunstige oogen 
beschouwd , ten allerhoogste slechts kon heeten 
eene ligte schaduw, voor één oogenblik , door 

de Hem dreigende onheilswolk, op de doorgaan- 
H 3 de 
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de helderheid en den heerlijken glans van zijn kae 
rakter geworpen. 

Doch op zin volmaakt vlekkeloos karakter bê- 
hoeven en behooren wij ook den schijn, of het 
vermoeden van eene schaduw niet te dulden, daar 

wij die geheel van hetzelve kunnen afkeeren, 
Dart zal ons blijken, wanneer wij de bedenkingen 

of beschuldigingen, uit jezus gemoedsgestelde 

heid in Gethsemané tegen zijn karakter ingebragt, 
stuk voor stuk nagaan. í 

Immers, wat onzes Heeren kloekmoedigheid bes 
treft, met geenerlei regt kan het tegen dezelve 
eenige bedenking baren, dat Hij tegen zijnen nas 

derenden dood opzag en bij de levendige voors 

stelling van denzelven met vreeze en droef heid 
werd bevangen, Want dit was in Hem zeer ma= 
tuurlijk en volstrekt niet laakbaar, alseen gevolg 
van gebrek aan moed. 

Trouwens , wanneer de naderende dood cha 
geen opzien baart en geenerhande aandoeningen 

van vreeze of droef heid verwekt ‚ komt dit steeds 

voort uit oorzaken, welke bij jezus onzen Heer 
geene plaats konden vinden, en dus ook op Hem 
niet konden werken. f 

Dat geheel verachten van allen schrik des doods, 
dat onverschillig , koelbloedig, of ook wel juin 
chend te gemoet gaan van denzelven toch, het 
welk men in sommigen pleegt te prijzen, als een 
blijk van vastheid van karakter en kloeken moed, 

blijkt 



JEZUS in GETHSEMANÉ. 119 

blijkt ons, bij nadere beschouwing, voort te ko- 

men, soms uit eene natuurlijk aangeborene en 
„dus zoo min prijzens- als lakenswaardige oorzaak ; 
soms uit zeer verkeerde oorzaken, en ook daar; 

waar wij het uit goede , althans betere , kunnen af 
leiden, altijd uit zulke, welke in yezus onzen 

Heer niet vielen, of konden vallen. Wanneet 

wij ons, door eene wijsgeerige beschouwing van 

den mensch, door ondervinding en geschiedenis 
voorgelicht , alle mogelijke gevallen voorstellen , 

zal ons dit met de meeste duidelijkheid blijken. 
Geheel onverschillig verachten en zonder schroom 

of droefenis te gemoet gaan van den dood, oek 
schoon hij met zeer schrikwekkende en foiteren- 

de omstandigheden vergezeld gaac, kan namelijk 

voortkomen uit eene, het zij aangeborene, het 

zij, door veelvuldige oefening , verkregene on- 
gevoeligheid en hardvochtigheid van ligchaams- 
gestel, welke schier geheel onvatbaar maken 
voor smarten en aandoeningen. Doch wij behoe- 
ven onzen Heer slechts half te kennen uit zijne 

geschiedenis, om ons ten volle overtuigd te hou- 

den, dat ongevoeligheid en hardvochtigheid van 

ligchaamsgestel Hem niet waren aangeboren. En, 
schoon Hij er verre van af was, om zich aan 

wekelijkheid, of overmatige gevoeligheid van 
ligchaam te hebben toegegeven; schoon Hij in? 

tegendeel zijn ligchaam , door vasten, reizen, 

waken en werken had gehard tot dien graad van 

zn vasta 
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vastheid „welken Hij noodig--had, ‚om, zonder 

onderlaten. zich. bezig. te houden: ín +het-werk 
Hem. door zijnen, Vader: te doen gegevens niet 
één blijk levert ons zijne geschiedenis-op van 
oefeningen, door Hem in het werk gesteld, om 
zich ongevoelig, te maken voor alle ligchaams= 

smart. Zeker hebben wij ons. onzen Heer voor 

te stellen , als iemand van een meer fijn gebouwd 

en teeder ‚schoon niet verteederd ligchaamsgestel; 
niet, door gewoonte en oefening, verhard tegen 
alle smartgevoel. Want dit strookt niet alleens 
het, best met het. Ideaal , ook van ligehamelijke® 
volkomenheid,. hetwelk wij zoo genegen. zijn 

ons van Hem te vormen; dit-volgt niet alleen 

uit de aanteekeningen, welke wij in zijne levens= 
geschiedenis vinden van zijne ondervinding van 

honger , dorst en vermoeijenis; met de meeste zes 

kerheid kunnen wij ook tot zulk een-ligchaamsges 
stel van onzen Heer besluiten „uit zijne zoo blijke 
baar aandoenlijke en teeder. en, levendig „gevoe=® 

lende gemoedsgesteldheid; welke altijd-mer een” 

gelijksoortig ligchaamsgestel vergezeld gaat (147) 

In onzen Heer kon het dus ook niet vallen, dat” 

Hij zich, uit ligchamelijke, ongevoeligheid en 

hardvochtigheid , geheel verhief boven-alle vrees” 

voor den dood en meer dan doadelijke. smarten. 

Ook bij hen baart doorgaans de naderende dood 

ge: 
(147) Zie RENSING, ts le P. 13e 
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geheel geen opzien, of eenige aandoeningen van 
angst en droef heid, wier zielsvermogens van na- 

ture zoo stomp en onvatbaar zijn , of door ziekte 

en ouderdom zoo veel hebben geleden, of zoo 

zeer alle beschaving missen, dat zij zich naau- 

welijks boven het redelooze vee verheffen, 

„Doch het behoeft wel niet gezegd, dat zulk 

gene , schier dierlijke, stompheid even min kan 
gedacht worden, bij onzen Heer te hebben plaats 

gehad en gewerkt, als verscheidene zedelijk zeer 
verkeerde oorzaken, aan welke men het bij ve- 

Jen heeft toe te schrijven , dat zij ongevoelig wa- 

ren of zich betoonden voor allen schrik des doods, 

als zatheid des levens, die zoo velen den dood 

deed wenschen en zoeken, in plaats van hem te 

schuwen; spijt en verkropte boosheid, die haren 

vijanden het vermaak niet gunnen van zich in 

kare vrees en smart te verheugen; Aoogmoed, 
welke het beneden zijne waardigheid acht eenige 
vrees voor den dood te betoonen , en Zigtzinnige 
ongodsdienstigheid, welke den schijn van groots 

heiden sterkte van geest zoekt aan te nemen door 
met den dood te spotten (148). 

„Minder zedelijk verkeerd hebben wij het te 

achten „ wanneer het overspanning is van gevoel, 

die alle vrees voor den dood geheel onderdrukt, 
hec 

(143) Ss. REINHARD, System. der dd Moral 

aTh, 5 535, noot (1). 
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het zij dit gevoel van eenen krijgshaftigen, of 
anderzins eerzuchtigen , hetzij hetzelve van eenen 
Godsdienstigen aard is, Doch ook deze oorzaak 
kon bij onzen Heer niet werken. Want krijgse 
roem was er door Hem niet te. zoeken of te be» 

halen, met het onverschillig verachten, van den 
dood. Zijne gansche levensgeschiedenis is ons 

een bewijs, dat Hij de waarheid sprak, wans 
neer Hij van zichzelven getuigde: dk neem geene 

eer van menschen (149), en ik zoek mijne eer 
niet (150); en schoon zich het ongeloof ook diem 

laster heeft veroorloofd (151), een Godsdiense 

tige dweeper was onze Heer zeker niet. Wij 

kunnen Hem dan ook in zijn te gemoet gaan van 
den dood niet vergelijken met den krijgsman , of. 

den eerzuchtige, die hun eergevoel drijven tor 
eene hoogte, van welke zij met minachting ne= 

derzien op het gevaar van eenen schier zekeren 
dood. Wij kunnen Hem evenmin vergelijken 

met zoo vele martelaren , van welke REINHARD? 

te regt zegt (15e), dat zij niet altijd wijze» 

zedelijk goede menschen waren, ‘die vaak zonder 

noodzaak den martelaarsdood zochten, en wier 

juichend lijden en sterven misschien meer het ges 

volg was van blinden ijver, of zich hoog opwin= 
den= 

(149) Foan. V: ar. (150) Joan, VII: 5o. 
Casi)fZe Amers VELD, Bijb. verded, IVe D. ble 78e 

(152) Syste der Christ, Moral, 1. The Se 42 
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dende dweeperij, dan van echt Christelijken moed. 

Ook zulke oorzaken , welke bij anderen, op eene 

geheel onberispelijke wijze , den schrik des doods 

aanmerkelijk moesten matigen, of wel geheel weg- 
nemen, vonden bij onzen Heer geene plaats, en 

konden dus bij Hem geene werking doen. Het 

vooruitzigt op, of de aanvankelijke ondervin- 

ding van een spoedig en gemakkelijk levenseinde, 
moge, bij het heldere uitzigt op een beter le- 

ven, velen gerust en zelfs blijmoedig hebben 

doen sterven; dat vooruitzigt had onze Heer 

piet. Niet in weinige oogenblikken zou een gift- 

beker, op eene niet zeer smartelijke wijze , zijn 

leven doen eindigen. Niet door een minder pij- 

pelijk bloedverlies, uit geopende slagaderen, zou 

Hij bezwijmen. Hem wachtte een gansche reeks 

van smarten en verguizingen uitloopende op eenen 

langzamen en hoogst benaauwden en pijnlijken 

dood En zijn dood is dus evenmin met dien 

van eenen SOCRATES €en SENECA, als van den 
Christen, welke zich in zijne laatste oogenblik- 

ken verblijdt in de hope des beteren levens, in 

welke hope hij zacht en zalig insluimert op zij= 
ne legerstede , te vergelijken. 

De verdere afstand , op welken men lijden en 
dood voorziet, of meent te voorzien, de onzes 

kerheid van den tijd en den aard van het aanna- 

derend lijden en sterven, mogen veeltijds mede- 
werken, om het opzien tegen de donkere toe- 

komst, 
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komst te matigen, of te doen: verzetten; Ook 
dit had bij onzen Heer geene plaats: Naauwlijks 
eene. sehrede was er tusschen Hem «en het ver- 
schrikkelijke leed, hetwelk „Hem dreigde. Hij 
wist, dat zijne vangeren reeds op” weg waretis 
om Hem te grijpen. En schoon zich dat leed 
niet stuksgewijze en in al zijne deelen, duidelijk 
voor den geest van onzen Heer heeft vertoond; 
maar meer als een minder duidelijk woor Hem 
liggend geheel, en ik ook daaraan, gelijk boven 
gezegd is, de hevigheid zijner ontroering meen 

te moeten toeschrijven ; was Hem toch de aard 

van zijn aanstaande lijden genoeg bekend, om al 
die onzekerheid dienaangaande weg te nemen; 
welke anderen nog eenige, de droef heid. verzacke 

tende, hoop, of eenigen, de vrees matigendens 
twijfel overliet. nie 

De aandacht afleidende en de ziel verheffende 
omstandigheden wan verschillenden «ard , mogen 
dikwijls hebben zamengewerkt of het hare toes 

gebragt, om bij stervenden de vreeze des doods te 

verminderen en ceszelfs bitterheid te doen wijs 
ken. Ook dit was bij onzen Heer het geval niet. 
Joe velen het ook mogten ondervinden, bij 
het naderen van den dood, dat hunne droefheid’ 
werd gematigd, hunne vreeze gestild „ door toes 
spraak en troost van deelnemende vrienden 

vruchteloos verlangde onze Heer in -Gechsema= 

ne, dat zijne meest geliefde jongeren eene ure 
met 
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merHem zouden waken. Afwisseling van verschil 

lende voorwerpen, die de aandacht afleiden, de 

belangstelling verdeelen, moge veeltijds oorzaak 

‚ dat den stervende , bij het naderen van zijn 

einde, zijne laatste oogenblikken minder smarte= 
lijk en bang vallen, welke afwisseling leverde 

voor: onzen Heer de eenzaamheid en doodelijke 

stilte van den nacht op? En was het de onder- 

vinding van vele voortreffelijke martelaren en ge= 

doofshelden, dat het Zlijkbaar doel, waarmede 

God hen. tot lijden riep, en een daaraan geë- 

wenredigd genot van Goddelijke vertroostingen, 

hen sterkte en tot meer dan overwinnaars maak- 

te in den laatsten strijd , zoo dat zij vrolijk en wel. 

gemoed den marteldood tegengingen; ook dat 

kon , eindelijk, bij onzen Heer het geval niet 
zijn. Immers het blijkbaar doel , waarmede God 

vrome martelaren riep tot den marteldood , was, 

dat zij zouden zijn bloedgetuigen der waarheid, 

toonbeelden van de Goddelijke kracht, met wel. 

ke het Evangelie werkt. Hunne laatste oogen« 

blikken moesten zich dus kenmerken door hoo- 

gen moed, blijmoedig geloofsvertrouwen en le- 

vendige hoop. Des waren zij zichzelven bewust, 

Die bewustheid schonk hun moed en krachten; 

terwijl Hij, die hen riep, zich aan hen getrouw 

betoonde en zijne kracht in hunne zwakheid vol- 

bragt. « Maar een geheel ander doel was het, 

waarmede God zijnen Zoon tor lijden riep, name- 

lijk, 
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lijk, dat Hij, als het Lam Gods, de zonde dêr 
wereld zou wegnemen, en door zijnen dood eene 
verzoeninge zijn voor onze zonden. Miet dat doel 
strookte niet de levendige betooning van hoogen 
moed en blijde hoop, maar veelmeer van diep 
en drukkend smartgevoel. Eigen gemoedsver- 
heffing of Goddelijke opbeuring tot die hoogte 
van blijmoedigheid en inwendige kracht, van wel- 
ke Hij zijn lijden en dood blijmoedig kon té 
gensnellen, kwamen dus ook bij Hem niette 
pas (153). Het gansche karakter van zijn lijs 
den is dan ook meer , en moest meer zijn, dulden 

en duldend dragen, dan zegepralen. Zelfs zijn 
laatste woord aan het kruis: het is volbragt , #8 
meer eene uitdrukking van vreugde, dar het einde 

zijner smarten dáár is, dan eene zegevierende 
uitdaging van den prikkel des doods, en de overs 

winning van het graf. ve 

In Gethsemané, bij den eersten aanval van zijn 

lijden, voegen dan ook beter tranen en smeekin- 

gen tot Hem, die Hem van den dood kon vere 

lossen ; en het behoeft ons niet te verwonderen; 

dat 

(153) Beproeven wij het, om ons JEZUS voor t@ 
s elien, zonder eenige ontroering, of wel triumferende 

zijn lijden te gemoet gaande en dragende, en ons, bij die 

voorstelling, Hem te denken, als het Lam Gods, de zon= 

de der wereld dragende, en wij zullen gevoelen, dat het 

eee niet bij het andere voegt. 
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dat wij Hem daar aantreffen, meer als eenen lij- 

der, door vreeze des doods bevangen, dan als 
eenen overwinnaar in den strijd, bij voorraad jui- 

chende in zijne zegepraal. 
_ Allezins natuurlijk was het dus, dat onze Heer 
zijn lijden en dood niet zonder opzien te ge- 

moet ging, en dat dit opzien Hem in Gethse- 

mané angst en droefheid deed ondervinden. Al 
het aangevoerde in overweging genomen zijnde, 

ware dit niet anders te verwachten. Zelfs geen 

schaduw kan die derhalve worden geacht op zijn 
karakter te werpen, of eenig gegrond vermoe- 
den baren, als of het Hem aan kloekmoedigheid 

gou hebben ontbroken. Maar, schoon dan ook 

al angst en droefheid, in eene zekere mate, 

door het opzien tegen lijden en dood, in het gee 

moed van jezus verwekt, niet laakbaar, maar 

integendeel natuurlijk zijn te achten in des Ver- 
lossers gegevene omstandigheden; gingen die 
angst en droefheid dan toch bij Hem, in Geth- 

semané, niet te hoog, en is derzelver zoo groo- 

te mate geen bewijs van kleinmoedigheid te ach- 
ten; immers, wanneer wij dezelve enkel uit op= 

Zien tegen zijn naderend lijden en st:rven heb- 

ben af te leiden? 
Ik zou, tot wegneming dezer bedenking, kuns 

men aanmerken en betoogen, dat zij evenzeer 
geldt tegen het gevoelen van hen, die jezus 

hooggaande gemoedsaandoenirgen in den hof af- 

lei- 
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leiden uit sommige. andere watwurijke oorzaken, 

Doch ik wil daarbij nier „stilstaan daar ver bli 
tendien genoeg te zeggen, is tot betoog; dar deze 
bedenking van geene kracht sigs vorser seer 

Al de omstandigheden, namelijk „in welke-zich 
de. Verlosser. bevond, werkten: zamen vomij- 
„ne beangstheid en droefenis eenen zeer 
graad te doen bereiken „ gelijk uit-al-het-boven= 
aangevoerde genoegzaam blijkt} ezus zelf was 

_@en gansch. bijzonder. persoon,-zoovals ons de 
„geschiedenis geenen tweeden. leert -kennen,- Hij 
„stond in meer dan ééne, Hem geheel eigene ‚-bê= 
„trekking. _ Hij. was geheel „onschuldig „volkg- 

„men …heilig.„zoodat Hij zelfs het minste. lijden 

niet, door eigene tekortkoming of verkeerdheid , 
verdiende. Hij was de: belangrijkste- persoonen 
grootste weldoender van dat „wolk; « hetwelk 
Hem zijn lijden. en dood: zouvaandoen,, Hij was 
de eigen Zoon van God,-die-heerlijkheid-bijvden 
Vader had, eerde. wereld vwasz-en zich waardig 
gevoelde. de aanbidding, aller, Engelen Gods:jBn 
hoezeer-ik niet ontkenne „ dât-dit Hem-bijzonder 
eigene heeft toegebragt ‚om, Hem-in zijnlijden 
te. ondersteunen 3 twijfel. ik echter aan den an- 
deren kant evenmin „ofhet: konvsen „moestvaan 
zijn leed. eene ongehoorde zwaarte, bijzetten, „Het 
gevoel, van. dat lijden. kwam echter geheel op 

Hem, als-tensch „ons in. alles, gelijk geworden» 
aan, en geen wonder dus, dat hetzelve Hem in 

zoo 
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<goo-hoog eenen graad beangstte en bedroefde, 
Ja zijn individueel karakter, als mensch (zoo als 
wewij Hem boven hebben leeren kennen) van een 
meer teeder ligchaamsgestel en levendige aandoe 

„mingen‚”kan ons bij Hem, in zijne omstandighe» 
„den en betrekkingen, geene zwakke aandoenin- 
ggen doen verwachten. Kleinmoedigheid is het 
„woorts zeker niet, wanneer men een lijden en ee- 

semen zekeren dood, door welks aannadering- mert 

#zich zoo zeer getroffen voelt , vastbesloten en wele 
„beraden te gemoet gaat: Dat mag veeleer ware 
skloekmoedigheid heeten. En dat heeft onze Heer 
gedaan, Het hooggaande zijner aandoeningen, in 
wverband beschouwd met zijn volgend gedrag; is 
„tons dus veelmeer een bewijs van zijne kloekmoes 

wdigheiddan dat het de tegen Hem ingebragte bes 

#schuldiging van kleinmoedigheid staaft. -Terwijl 
vawij het ook niet moeten vergeten; dat Hij zoo wel 

evertrouwend en onderworpen, als beangst en be= 

sdroefd was. … Gebrek aan onderwerping trouwens 

„Blijkt ons evenmin, als gebrek aan moed, uit het 
pgebeurde-met den Verlosser in” Gethsemané. 

ve Eenige bedenking toch tegen zijne gewillige 
wen volkomenevonderwerping aan den wil van zijs 

enen Vader,-zou, na al het gezegde tot handha- 

wing. zijner kloekmoedigheid , alleen haren grond 

„kunnen schijnen te vinden in zijne herhaalde bede, 

„dat de: drinkbeker des lijdens van Hem, indien 
it ass 1 hef 
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het mogelijk ware, mogt voorbijgaan, Doch 
herinneren wij ons het boven aangemerkte aans. 
gaande het doel van deze bede, als niet moeten=: 

de strekken, om zich aan het dragen van zijn 

lijden te onrirekken, maar. veelmeer om zich 
daartoe te sterken, met vaste, welberadene ge= 
willigheid; dan vervalt ook alle schijn van vers 
denking, die men uit deze bede zou mogen wil. 
len ontleenen tegen jezus volkomene onders 
werping aan den wil van zijnen God en Vaders 
Blijkbaar was het dan ook dit, hetwelk in zijn 
bidden, indien ik mij zoo mag uitdrukken, den 

hoofdtoon bad, dat de wil zijnes Vaders mogt 
geschieden, en hoezeer Hij dit met ernst en een, 

volkomen hart boven alles begeerde, toont zij 
gedrag, terstond na zijn bidden gehouden, mi 
dagklaar, d5ó 

Is door dit een en ander het onbevlekt.karakten 
van onzen Heer genoegzaam gehandhaafd tegen 
alle beschuldiging en verdenking van kleinmogs 
digheid en gebrek aan onderwerping aan zijnen. 
Vader; dan behoeft het zeker ook wel geen 
breedvoerig betoog, dar hetgeen Hem wedervoer 
en door Hem geschiedde in Gethsemané geen 
grond van beschuldiging tegen Hem oplevert wee 

gens gebrek aan menschenliefde. Ging Hij toch, . 

hoezeer ook aangevallen door vrees en droef heid,” 

bij het gezigt van zijn naderenden dood, ging 
Hij, hoe vurig en aanhoudend ook biddende, 

ge- 
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gelijk Hij bad, echter volkomen onderworpen 
en ‘kloekmoedig zijn lijden te gemoet, en nam 

Hij dat lijden op zich uit liefde tot de menschen ;’ 

dan is Hij zeker, ook in Gethsemané , een boven. 

allen onzen lof verheven voorbeeld van ware 
menschlievendheid. Of welk mensch gaf immer 
zulk een bewijs van liefde voor zijne medemene… 
schen, als de mensch jezus currsTus, kloek- 
moedig zich verheffende boven de vrees voor den 
Hem aangrimmenden dood, en onderworpen aan- 
vâardende zijnen «zoo bitteren liĳdensarbeid coc 

heil zijner broederen. Men beproeve het vrij, uic 
de gansche geschiedenis van alle eeuwen één voor- _ 
beeld van menschlievendheid aan te wijzen , waar= 

dig, om als wedergade met de zijne te worden 
vergeleken! ” 
Doch zoo al zijn angst en vreeze en gebed in 

den hof, wanneer wij dezelve afleiden uit opzien 
tegen zijn lijden en dood, geen vlek, of schijn 

van vlek werpen op zijn karakter, als mensch ; is 

er dan toch geene reden om dezelve strijdig te 
achten mét zijne hooge waardigheid, als Gods- 

gezarit, Zaligmaker van zondaren en Zoon van 
God? Laat ons ook deze bedenking in over- 
| weging nemen. 

“Na al het aangevoerde tot volkomene zui- 
vering van het menschelijk karakter van jezus, 
bij zijne gemoedsgesteldheid en bede in Gethse- 

mané, van allen blaam of schijn van verdenking, 

12 kan 
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kan de bedenking «tegen. jezus gemoedsarigst, 

wanneer wij denzelven afleiden.uit zijn opzien tegen 
zijn lijden en dood, — en tegen zijn. gebed, als 
strijdig met zijne hooge waardigheid, alleen ha- 
ren-grond en. hare kracht ontleenen „uitde ken» 
„nis, welke Hij, in die hooge waardigheid, moet 
worden, voorondersteld te hebben gehad. vande 
noodzakelijkheid. van. zijn „lijden, als ‚vast. door 

‚God bepaald , en als.het volstrekt vereischte mid- 

del tot verkrijging. zijner eigene,hooge heerlijk- 

heid en de zaligheid van zondaren, Heeft Hij 
zich toch, ook in Gethsemané , volstrekt onbe- 

rispelijk, als mensch, in, kloekmoedigheid.„ one 
derwerping aan God en liefde tot de menschen 
gedragen; dan kan Hem, ook in zooverre „ dit 

gedrag niet als Godsgezant ‚hoe. hoog ook bo- 

ven alle andere Godsgezanten verheven, tot ver. 

wijt strekken; het kon dan niet onvoegzaam voor 

Hem als Zaligmaker van zondaren. worden geacht, 
en als Zoon van God; met den mensch je zùs 

CHRISTUS ten naauwste vereenigd „behoefde 

„Hij bet zich niet te schamen.-„Alleen zou het 

kunnen „worden. strijdig geacht, met zijne. vol. 

strekt zekere voorwetenschap van. zijn-lijden. en 

dood, en de bepaalde kennis van derzelver nood* 
zakelijkheid, die Hij, uit hoofde zijner hooge 
waardigheid „moet. worden „geacht te hebben 

bezeten. … Men. zou het, namelijk, onmogelijk 

kunnen achten, dat jezus in Gethsemané, uit 
op- 
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opzien tegen zijn aanstaande lijden, zoo zeer 
door angst en droefheid ware bevangen, indief 
‘Hij met volkomene zekerheid, ten gevolge zijner 

hooge waardigheid, zijnen aanstaanden dood had 
voorzien (154). Men zou ook de wijze, waar- 

op je ZU s zich biddende uitdrukt: Wader! indien 
het mogelijk is, en die eenigen twijfel schijac 
aan den dag te leggen, of het niet mogelijk 
ware , dat Hij van zijn lijden vrijging, kunnen 
dchten niet bestaanbaar te zijn, met hetgeen Hij 
als Godsgezant, als Zaligmaker van zondaren en 
Zoon van God moet voorondersteld. worden” te 
hebben geweten , volstrekt zeker en noodzakelijk 

te zijn. 

“Zoo ik mij niet bedrieg, moeten wij, na het 
reeds betoogde deze bedenking hiertoe bepalen, 
en ik begin dezelver beantwoording met aan 
te nemen, dat onze Heer niet slechts als wijs, 

nadenkend mensch, het, uit zijne bestemming 

en de verdorvenheid zijner tijdgenooten, met, 

dn volkomen zekerheid. grenzende, waarschijn 
lijkheid kon besluiten, dat Hij moest lijden: en 

sterven , maar ook, dat Hij dit, uit hoofde: zij- 
her hooge waardigheid , door. Goddelijke bekend 
bo ma- 

(154) Gelijk dit beweerd wordt door NiTzscH in 

zine Programmata de mortis a J.C. opperitae necessitate, 

EL GM. TL. DE WETTE in zijne: Commentatio: de morte 

Christi expiatoria, beide aangeh. (S.17),en de laatste bee 

gordeeld (S, 46 folgg.) in BENGELS Archiv. 1 B, 
|E 
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making, mer volstrekte zekerheid, heeft gewee 
ten (155). Uit dien hoofde erken ik dan ook, 
dat onze Heer zijn lijden en dood bepaaldelijk 
heeft gekend en beschouwd als het noodzakelij= 
ke middel tot zijne verheerlijking «en de zalige 
heid van zondaren. Trouwens zoo men het ook 
al niet op zich mogt durven nemen, om uit ifs 
wendige gronden de noodzakelijkheid van jezus 
lijden en sterven, als middel tot het gezegde ein= 
de te betoogen; schoon men het ook mogelijk 
mogt achten, dat de Goddelijke wijsheid dit= 
zelfde einde, ook nog door andere middelen, 
Zou hebben kunnen bereiken kan men er toch 

niet aan twijfelen, of yrzus heeft noodzakelijk 
geacht,-dat Hij, om Zaligmaker van zondaren te 
worden, den smadelijksten en smartelijksten dood 

onderging, wanneer Hij, door bepaalde, Hem 
van God medegedeelde, voorwetenschap, zich 
van de zekerheid van zijn lijden heeft overtuigd 
gehouden. IS DEV 

Doch hoezeer ik dit een em ander aanneme en 
erkenne, schijnt mij daaruit niet te volgen , of dat. 
het onmogelijk moet worden geacht, dat het op*. 
zien tegen zijn naderend lijden onzen Heer if 

Geth: 
@ 

(155) Her is hier de plaats niet om,dit te betoogen, 

ik verwijze daarom tot de reeds aangehaalde verhande= 

ling van FLATT, In het Archiv van BENGEL, Ll S 
17. folgg. 
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Gethsemané zoo zeer zou hebben kunnen beangs- 

tigen en bedroeven, of dat Hij daar niet zou heb- 
ben kunnen bidden: Wader! indien het mogelijk 
âs,laat dezen drinkbeker van mij voorbijgaan. 
‚Ik zie toch niet, dat de meestbepaalde voor= 
wetenschap van zijn lijden onzen Heer heeft 

„moeten onvatbaar maken, voor angstig en smar- 
telijk opzien tegen hetzelve. Hoe zeker men 

toch ook moge weten, dat een dreigend onheil 
ons staat te treffen; het moge ons de noodzake- 
lijkheid doen beseffen, om ons aan hetzelve te 

onderwerpen en er ons toe te schikken, om het- 
zelve te dragen gelijk het behoort; het neemt 
piet weg, dat wij met angst en smart tegen het- 

zelve blijven opzien. Voegt men er bij: zoo 
Hij, uit hoofde van zijne hooge waardigheid 
en nadere betrekking tot de Godheid, zijn lijden 

met volkomen zekerheid heeft voorzien, dan 
zeker ook zijne opstanding en de heilzame gevole 

gen van zijnen dood, en dat moest het dan toch 

onmogelijk maken, dat Hij met zoo veel angst 
en droefheid tegen zijne aanstaande smarten op- 
zag. Ik erkenne weder, dat onze Heer de meest 

volkomen zekerheid, door Goddelijke mededee- 

ding, heeft gehad van zijne opstanding en de zali. 
ge vruchten van zijn lijden. Doch ook hieruit 
zie ik niet, dat zou volgen, dat het onmogelijk 

zou te achten zijn, dat het vooruitzigt van zijn 

4 lije 
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lijden Hem, in-Gethsemané „zoo zeer-zou heb- 

ben, bedroefd en -beangst (156). verw on 

Ook de meest ‚zekere verwachting toch: van 

‘zijne opstanding -en de vrucht van zijn lijden voor 
Hem zelven en anderen, kon bij Hem niet ge- 

heel dooden alle vatbaarheid voor. smartelijk ges 

voel. Zou Hem „als mensch, die verwachting ale 
tijd even levendig en helder voor den geest zijn 

geweest? Zou al, wat in Gethsemané zamen 
liep, niet genoegzaam zijn geweest, om dezelve 

voor eenige oogenblikken te verduisteren? Houdt 
„Hijden. -daarom- op lijden, en dus een voorwerp 
van natuurlijken afkeer , te zijn „ omdat het rijk 

„zal zijn in zekere en heilzame gevolgen? Hield 

jezus daarom op, als mensch „ons zijnen 

broederen in alles gelijk te zijn „omdat Hij te- 
vens meer dan eenig mensch „de Zoon van-God 

was? En,zoo Hij in den volsten nadruk mensch 

was en bleef , waarom zou dan het tegenwoor» 

dige onaangename niet met al zijne kracht op 
Hem hebben kunnen werken „in weerwil van 

deszelfs met zekerheid te wachten, spoedig ein- 
de en zalige, maar echter altijd toekomende go. 

volgen (157% 
Acht 

(155) „ Histrfontam evercuisset”, Zegt NITZSCH, 
|. 1, oneerbiedig en onbedacht genoeg, 

(157) Zie FLATT, 1.l, S. 29..folgg. „Die Kenntniss 

» der herrlichen Entwickelung Seines Schiksals konnte 
„ das 
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“Acht men het voorts onbestaanbaar met zijne 

hooge waardigheid en de bepaalde kennis, wel- 
‘ke Hij, uiet hoofde van dezelve, moet hebben 

gehad van de noodzakelijkheid van zijn lijden en 
dood, dat Hij bad: Wader indien het mogelijk 
js enz., en zóó eenigen twijfel scheen aan den 
dag te leggen, of het niet mogelijk ware, dat Hij 

vvan zijn lijden vrijging, ook hierop meen ik, 

dat op eene voldoende wijze kan worden geant— 

woord. 
In de eerste plaats merk ik aan, dat Jezus 

«bij zijn bidden in Gethsemané, zoo geheel men- 

schelijk gestemd is en op eene menschelijke wij 

ze te werk gaat, dat wij daarbij de gedachte aan 

zijne hooge waardigheid, en hetgeen Hij ingevol« 
ge dezelve wist en vermogt, geheel schijnen te 

“moeten uitsluiten. Deze aanmerking, die mij 

‚van groot belang schijnt, om het bidden van on- 
zen Heer in den hof regt te beoordeelen, moet 

ik hier wat breeder uit één zetten. Vóór alle 

dingen verdient onze aandacht de zoo mensche- 
lij= 

„ das Gefubl des Schmerzes nicht vernichten, oder das 

» Erwachen desselben nicht hindern, gebörte aber zu 
„ den Mitteln, wodurch es ihm gelang es zu beherrschen, 

„ Die Gewissheid nach wenigen Stunden gesättigt zu sein ; 

„bewirkt nicht, das der Hungernde auf hört hungrig zu 

» Sein, wohl aber gibt sie ihm kraft, den Hunger zu 

» Zöhmen und zu beherrschen”” Algem, Kirchenz. 183le 

5 Heft, Se 504. 
t 

15 
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lijke zoon en de meer menschelijke stemming van 
zijn gebed. Het is bidden, in den verhevensten 
zin van dat woord, wanneer men zich den on- 
eindig Hoogen en Heerlijken levendig voorstelt , 
in den schitterenden. glans van, al zijne vole 
maaktheden; wanneer men zich zoo verheft tot 
en gemeenschap oefent met de opperste Volko- 
menheid , zich aanvuurt tot derzelver verheerlij- 
king, zich verliest in de bewondering van Hem, 
wiens bestaan, wiens magt, wiens wetenschap, 
en wiens liefde geene grenzen kennen, Bij zulk 
een bidden is het niet zoo zeer eene bepaalde, 
bijzondere begeerte, welke des bidders ziel be- 
zig houdt. Het is meer eene, naar het oncin- 
dige zich uitbreidende, en zich geheel in den 
Oneindige verdiepende, werkzaamheid van den 

geest, geheel vervuld van verhevene. voorstel. 
lingen en levendig onuitsprekelijk verlangen. 
Tot dien hoogsten toon des gebeds nu mogen 
zich steeds verheffen de Engelen en gezaligden, 
Die koogste stemming van het gebed moge nu . 
en dan, reeds op deze aarde, bereiken eenige 
ui verkorenen des Hemels, in oogenblikken van 
levendig voorgevoel hunner aanstaande zaligheid. 
De meer doorgaande toon en stemming van het 

menschelijk bidden zijn zij niet, Veelmeer is het 
doorgaans eene bepaalde begeerte, die bij ons 
gebed onze geheele ziel vervult, Biddende, rig- 
ten wij onze aandacht en belangstelling veelal op 

één 
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één punt, en wij hechten ons doorgaans meer 

geheel aan hetzelve, naarmate ons gebed harte- 
lijker en vuriger is, En zoo menschelijk ging 

her ook onzen Heer, biddende in Gethsemané. 

Slechts één bepaald denkbeeld hield Hem bezig 

en was als het vaste punt, om het welk zich 
zijn gebed bewoog. 

Dat ééne, verder, hetwelk Hem geheel bezig 
houdt , ís iets geheel menschelijks. 

Meermalen bad zeker onze Heer, gedurende 
zijne omwandeling op aarde zoo, dat Hij, als 

met zijne geheele ziel, in God was en de ver- 

trouwelijkste gemeenschap met den Vader oefen= 

de, over geheel Goddelijke zaken. Maar nu 

is iets zoo geheel menschelijks de stof en het on- 
derwerp van zijn bidden: het voorbijgaan van 
zijn” lijdensbeker. : 

Niet minder verdient onze opmerking de ge- 

heel menschelijke onderwerping, met welke Hij 
bide. In het volle gevoel zijner hooge waardig 

„ heid en de naauwe betrekking tusschen God en 

Hem, hoorde men Hem wel eens spreken toc 
zijne discipelen: al wat Gij den Vader bidt in 
mijnen naam, dat zal Hij u geven (158), of 

tor den Vader zelven: Vader! ik weet, dat zij 
mij altijd hoort (159). Soms zelfs was het: a- 

der 

(1-8) Joan. XVI: 23. 
(159) Juan. XI: 42 
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der! ik wil (160). Doch met de diepste, ge- 
heel menschelijke onderwerping , smeekt Hij in 

Gethsemané: Vader! niet gelijk ik wil, maar 
gelijk Gij wilt! 

4l verder zien wij Hem bidden geheel lk 
vans menschelijke aandoening, en die naar bui 
ten verroonende op eene zeer menschelijke wijze. 

Zijne ziel is geheel beangst en bedroefd ter dood 
toe, zoodat Hij de versterking wan eenen Engel 

noodig heeft, behoefte gevoelt aan het waken 

en de toespraak zijner leerlingen, en zijne aandoes 

pingen Hem; in den kouden nacht; onder den 
blooten hemel, het zweet, als groote droppelen 
bloeds uitpersen. En zoo min zien wij Hem zij- 

ne droefheid en den angst zijnes gemoeds be= 

dwingen of verbergen, dat Hij dezelve integen= 

deel, op de menschelijkste wijze, zich geheel 

onbedwongen naar buiten laat vertoonen onder 

zijn gebed. Biddende knielt Hij neder in het 
stof, valt op zijn aangezigt ter aarde. Hij klaage 

zijnen jongeren zijnen nood. «Met sterke roes 

pingen en tranen offert Hij zijne gebeden en smee= 
kingen tot dengenen, die Hem uit den dood kon 
verlossen, 

Voorts schijnt onze Heer, bij zijn bidden te 
hebben ondervonden eene geheel menschelijke 
armoede aan woorden. Schoon Hij zich drie- 

mae 

(160) Joan, XVII: 24- 
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malen tot zijnen Vader. wendt, om Hem een al- 
lerbelangrijkst en dringendst verzoek voor te dra» 
gen, wij hooren Hem in zijn smeeken geene vaf- 

„wisseling brengen. Het is blijkbaar, als kan 
Hij geene woorden vinden , om zich uit te druk- 
ken, geene althans , dan die Hij voor de-eerste- 

maal biddende. had gebruikt, Tot driemalen toe 
bad Hij, zeggende dezelfde woorden (xóx)er * 

…_ Eindelijk verdient onze opmerking onzes Hei+ 
lands menschelijk aanhouden in het bidden. Meer- 
malen;-en- op „verschillende. wijze heeft -Hij- het 

ons wel-aanbevolen, dat wij zullen aanhouden 

in het bidden. Doch wij moeten dat zeker. be- 

schouwen als een bevel, of liever als eenen raad; 

berekend naar onze menschelijke behoefte en 

zwakheid, Door ons aanhouden wil Hij, dat 

wij onze. belangstelling zullen levendig houden, 
ons vertrouwen op God en onze onderwerping 
aan Hem gedurig nieuw voedsel geven, en hoe 
langer zoo meer door ons gebed uitzuiveren het- 
geen ons voor verhooring onvatbaar maakt. Nu 

zouden wij meenen, dit alles ware voor onzen 

Heer te menschelijk , slechts eenmaal zijne be= 

geerte aan den Vader hebbende voorgedragen, 

zou Jij ten minste het gebed hebben kunnen 
staken, … Intusschen juist het tegendeel zien wij 

plaats hebben, en wij vinden onzen Heer ook 
daar- 

C1ó1) Luce XXII: 46, 
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daarin aan ons, zijne broederen, gelijk, dat Hij 

in Gethsemané aanhield in het smeeken; tot drie- 

malen toe hetzelfde biddende, met steeds toes 

nemenden ernst, tot dat Hij vormend werd wie 
de vreeze, borledilà 

‚Het gansche bidden van onzen Hier is dus zoo 
menschelijk gestemd, en Hij gaat daarbij op eene 
zoo geheel menschelijke wijze te werk; dat hee 
mij zeer blijkbaar schijnt, dat wij; bij de be= 

sehouwing daarvan, de gedachte aan yezus hoo 
gere waardigheid geheel moeten uitsluiten. 

__ Die gedachte, en dit merk ik in de. sweede 
plaats aan, moeten wij dan ook wel niet mengen 
in de beoordeeling van de wijze, op welke je= 
zus zich biddende, geheel als mensch, uitdrukt: 
Vader! indien het mogelijk is! “Trouwens die 
wijze van zich uit te drukken is geheel mer- 
schelijk. Of hoe zouden wij, in de zoo ge- 
heel. menschelijke onzekerheid, “of hetgeen wij 
verlangen ons kan worden geschonken, in wel- 
ke wij verkeeren, wanneer wij om bevrijding 
van leed vragen, anders ‘kunnen bidden; dam: 
Vader! indien het mogelijk is. En zij voegt dus 
ook volkomen in het zoo geheel menschelijk bid- 
den van onzen Heer in Gethsemané, Vergenoe- 

gen wij ons intusschen hiermede niet, maar wile 

len wij, van de wijze van uitdrukken afziende, 

JEZUS woorden uitleggen naar zijne wareber 

doeling, dan moeten wij dezelve niet ziften, of — 
er 
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er elke gevolgtrekking uit afleiden, die wij er 
uit zonden. kunnen afleiden, wanneer zij een 

naauwkeurig bepaald en in de afgemertenste bes 
woordingen vervat wiskunstig of wijsgeerig voor= 

stel behelsden. Zeker toch zou dat de regte wij= 
ze van uitlegging niet zijn (162). Wij moeten 
derhalve niet dus redeneren: Jezus zegt: ine 
dien het mogelijk îs: Hij veronderstelt daarmede , 
dat het mogelijk ware, dat de drinkbeker van 
Hem voorbijging. Zijn bidden strijdt dus mee 
de erkentenis van zulk eene hooge waardigheid 
in Hem , waardoor Hij, met bepaalde zekerheid , 

zou hebben moeten weten, dat zijn lijden nood- 

zakelijk was. Veeleer moeten wij de woorden 

van zijn gebed, indien wij dezelve willen bren- 
gen tot zijne ware bedoeling, opvatten, als of 
Hij gesproken had: Vader! indien het mogelijk 

ware, hoezeer zou ik wenschen van mijn lijden 

te mogen vrijgaan, doch niet gelijk ik wel zou 
wenschen, maar gelijk Gij wilte Niet wille- 
keurig wordt hier door mij deze zin aan jezus 
woorden gegeven. Want alles leidt ons, ja noopt 

er ons, als het ware, toe, om dezelve in dezen 

zin op te vatten. 

Hee 

(162) Veeleer zou her een ijdel philcsopheren zijn, 

waarover men zien kan, ERNestTi, de vanitate ph:loso- 
iii in interpretatione librorum 5. Se, in jus Opusce 
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Het blĳkt toch ten duidelijkste , dat Jezuss 
zelfs buiten de hoogere kennis, die Hij, ten ge- 
volge van zijne hoogere waardigheid, bezat; 

zich steeds overtuigd hield van de noodzakelijk. 
heid van zijn lijden, als bepaald en duidelijk 
van Gods wege door de oude Profeten voorspeld. 
In die overtuiging sprak Hij ook nog in Gethse- 
mané tot PETRUS: hoe zouden de Schriften dan 
vervuld worden, die zeggen, dat het alzoo geschie- 
den moet (163)! Op hetzelfde oogenblik, dat Hij 
dus tot pe TRUS spreekt, drukt Hij zich niet mine 

der, dan in zijn gebed, uit in bewoordingen, uit 

welke wij, zoo wij wilden ziften en over dezel- 
ve philosopheren, zouden kunnen afleiden, dat 
Hij het als mogelijk vooronderstelde, dat Hij 
‘van zijn lijden geheel bevrijd wierd, en die dus 
op dezelfde of gelijksoortige wijze, als de woor- 
den van Jezus gebed tot derzelver ware bedoe- 
ling moeten worden gebragt, willen wij Hem 
niet in éénen adem iets geheel regenstrijdigs laten 
zeggen. Lj zegt toch tor zijnen Apostel, dien 
Hij verbiedt Hem met het zwaard te verdedigen : 

meent Gij, dat ik den Vader nu niet kan bid. 
den, en Hij zal mij meer dan twaalf legioenen 
Engelen bijzetten? Indien wij nu over deze 
woorden wilden redeneren, gelijk men doet, 

wan 

(163) Marth, KXXI: 54: 
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Wanneer wij uit Jezus bidden: indien het mo- 
gelijk is, iets willen afleiden strijdig mer de er« 
‘kentenis zijner hooge waardigheid, door welke 
Hij kennis zou hebben moeten gehad van de 

noodzakelijkheid van zijn lijden ; dan zouden wij 
daaruit kunnen afleiden, dat Hij zich aan ijdele 

grootspraak had schuldig gemaakt, of de moge- 
“lijkheid van de verlossing uit zijn lijden vooron- 
dersteld, op hetzelfde oogenblik , dat Hij zijnen dis- 
‘cipel onder het oog bragt, dat het naar de schrif- 
ten, volgens Gods plan, noodzakelijk moest 
volgen. Doch men zou zich hierover, gelijk 
sommige uitleggers hebben gedaan, noodeloos 
vermoeijen. Want hoezeer jezus zich, door 
zijne vraag aan PETRUS, zeer stellig schijnt te 
verklaren (164) , blijkbaar moeten wij zijne woor- 

den in het verband, in hetwelk zij voorkomen , 
in eenen voorwaardelijken zin opvatten, zóó, 

dat zij te kennen geven, dat Hem veel beter en 

krachtiger hulp, dan het zwaard van PETRUS, 
en wel.die van duizenden van Engelen (165) op 

zijn gebed zou ten dienste staan, zoo het niet 

streed met. den wil van zijnen Vader, door de 

schrif- 

ea) Cfi crassI US, Phil. Sacr.b II. trac. IL, CV. 
Os 1362. seqg. ex edit. DAT HE. 

(165) Zie nERINGA, Verhand, over de Engelen, bl. 

39 volgg. in de werken van hei Haagsch Gen, voor 1811. 

K 
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schriften der Profeten bekend geraakt, dae Hij 

uit levensgevaar en lijden verlost wierd. (166). 

In derzelver zamenhang, en naar hunne ware 

bedoeling opgevat, moeten wij het dus daarvoor 

houden, dat onze Heer met deze woorden hete 

zelfde heeft willen zeggen, als of Hij zich dus 

had uitgedrukt: Indien het niet streed met mij- 
nes Vaders bekend gemaakten raad, zou ik ook 
nu. nog om twaalf legioenen Engelen kunnen 
vragen, en die zouden te mijner hulpe gezon- 
den. worden. En zoo ook moeten wij het daar- 
voor houden, dat Hij biddende: Mijn Vader! 

indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker 
van mij voorbijgaan , doch niet gelijk ik wel zou 
willen, maar gelijk Gij wilt, heeft willen zeg- 
gen: Mijn Vader ! indien het mogelijk ware, zou 

ik wel wenschen van mijn lijden vrijte gaan; 
doch niet gelijk ik wel zou wenschen , maar ge- 
lijk Gij wilt, moge het geschieden, In dien zin 

opgevat, trouwens , strookt zijne bede ook alleen 

met den zin, boven gegeven aan de woorden: 

niet gelijk ik wil, en met de boven aangeweze- 
ne bedoeling van jezus in zijn bidden, om zich 

namelijk te sterken door zijn gebed tot volko- 

mene gewillige onderwerping aan zijnen Vader. 
De 

(166) Cf. CAL vINUS, Harm, Evang, ad Matth, XXVI: 
53. 
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De gansche strekking voorts van jezus gebed, 
en hetgeen wij weten van zijne zekere overtui- 
ging en bepaalde kennis, dat het de wil van zij- 
nen Vader was, dat Hij zou lijden en sterven, 

leiden ons ook veel meer daar henen, dat wij 

Hem hoorende spreken tot zijnen Vader: gelijk 
Gij wilt, daarbij denken, niet aan een’ wil des 
Hemelschen Vaders, welke nog mogelijkheid zou 

overlaten, dat Hij van lijden en dood vrijging, 
maar aan dien wil, die bepaald had, dat Hij, 

aan den moedwil zijner vijanden overgegeven; 
door hen tot heil der menschen sterven zou! En 

dacht onze Heer bij zijn bidden: Vader gelijk 

Gij wilt, aan dien bepaalden raad, dan kan zijn 
gebed geenen anderen zin hebben gehad dan de- 

zen: Vader! indien-het mogelijk ware, dat ik 

vrijging van lijden, hoe gaarne zou ik dat wen- 
schen, doch niet gelijk ik wel zou wenschen, 

ik geef mij over aan uwen wil, die mijn lijden 

en dood bepaald heeft (167). 

Ik 

(167) Liever zou ik dan ook nog op de wijze van uit. 

drukking, dan wel op den inhoud van dit gebed toepas- 
sen hetgeen KALVIJNI,1 ad Matth. XXVI, 36 schrijft: 

» non obstat, quod rem impossibilem sibi concedi poscit, 

„ Quia non semper fidelium preces cortinuo tenore ad finem 

„ usque fluunt + non semper aequa*ile temperamentum ser= 

» vant, non semper etiam distincto ordine sunt compo- 

» Sitae, qein potius implicitae et perplexae, vel confli« 

K 2 »„ gunt 
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Ik voeg hier eindelijk alleen nog bij, dat het 
mij altijd gewaagd en zeer onzeker voorkomt van 

voren (a priori) te willen bepalen, welken in- 

vloed de hoogere waardigheid van onzen Heer, 

op Hem, in alle gevallen, als mensch, heeft 

moeten uitoefenen. Zeker toch, zoo wij dat 
willen wagen, en dan uitmonsteren uit, of bedil- 
len in zijne levensgeschiedenis, al wat in dezel- 
ve met die voorafgemaakte bepalingen zou kun- 
nen , of wel moeten schijnen te strijden, waar 

zouden wij dan beginnen en waar eindigen? Veel 
zekerder weg gaan wij buiten twijfel, wanneer 
wij, op grond van de meest voldingende bewijzen, 

Hem in zijne hooge waardigheid erkennen, en. 
op grond van de geloofwaardige berigten van zijn 
leven aannemen, al wat Hij, als mensch, ge- 

daan en gesproken heeft, moet, hoe weinig wij’ 

dit ook misschien begrijpen, of bepaalde!ijk aan- 

wijzen kunnen, met zijne hooge waardigheid zijn 

overeengekomen. 

Hiermede eindig ik het Eerste Hoofddeel van 
deze Verhandeling, in hetwelke ik mij vleije, ten 

min= 

„ gunt secum, vel in medio cursu subsistunt” cacte En 
een weinig verder: „ Neque enim fideles in fundendis 

» precibus semper ad speculanda Dei arcana Conscendunt, 

„ vel tanquam in otio expendunt, quid factu sit possi- 

» bile; sed votorum fervore interdum celeres feruntur’” 

Caet. 



JEZUS in GETHSEMANÉ. 149 

minste aan een hoofdvereischte, in de Prijsvraag 
gevorderd, te hebben voldaan, door mijn on= 
derzoek in diervoege in te rigten, dat het ner- 
gens strijdt tegen de zedige bescheidenheid, wel- 
ke het onderwerp zelve, zoo teeder als belang- 

rijk, voor elk, die zich met deszelfs onderzoek 

onledig houdt, ten pligt maakt, en die men 

schuldig is aan anderer begrippen aangaande hets 
zelve, 

K 5 TWEE. 
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TWEEDE HOOFDDEEL. 

Nasporing van de redenen, welke JOANNES 
kan schijnen gehad te hebben, waarom 

hij in zijn Evangelie, noch van het 
lijden des Verlossers in Gethse= 
mané, noch wan zijnen uit=- 

roep aan het kruis, mel= 

ding maakt. 

Voor dat ik tot deze nasporing overga, schijnt 
het mij noodzakelijk, dat ik den weg tot dezelve 
zoeke te banen door in eene 

EERSTE ONDER-AFDEELING 

eenige voorafgaande Aanmerkingen 

te maken, en wel de volgende: 
Minder, of wel geheel niet, zou de nasporing , 

met welke ik mij in het Tweede Hoofddeel zou 

bezig houden, te pas komen, wanneer het vere 

moeden, door GOLDHORN (168) geopperd, als 

of 

(168 ) In eene Hoogduitsche Verhandeling in TZSCHIR= 

NER's Mugazin für Christl, Prediger, Thole st. 2. S. Le 

_folgge 
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of hetgeen ons door JoANNES wordt verhaald 
in zijn Evangelie ( Hoofdst. XII: eo volgg.) niet 
alleen in naauwe betrekking zou staan tot, maar 
misschien wel te houden zijn voor volkomen een- 

zelvig met de schilderij van den zielestrijd ‘in 
Gethsemané, zoo als wij daarvan het verhaal vin- 
den bij de drie overige Evangelisten, mogt be- 

vonden worden met de waarheid overeen te koe _ 

men. Dan toch zou JoANNes alleen (169), 
met betrekking tot yezus uitroep aan het kruis, 

het stilzwijgen hebben bewaard, en er zou dus 

alleen naar de reden daarvan kunnen worden 

onderzocht, hetgeen wel minder of geheel niet 
der moeite waardig zou kunnen worden geacht. 
Trouwens de gezegde uitroep van onzen Heer 
is wel niet het eenige kruiswoord, zij is even- 
min de eenige of belangrijkste bijzonderheid van 
jezus leven, door de andere Evangelisten ver- 
meld , en door JoANNes met stilzwijgen voor- 

bijgegaan; en, omgekeerd, heeft JOANNES ons 

ook weder meer dan één kruiswoord en belang- 
rijke bijzonderheid van jezus leven en lijden 

ope 

folgg. — en, vit het Hoogd, vertaald , overgenomen ia de 

Bijdragen tot de beef. en geschied. der Godgel, Wetensche 

XII D. bl, 633 volgg. Over Aet stilzwijgen van het Evan- 

gelie van JOANNES aangaande den zielestrijd van Jezus 

in Gethsemané, 

(269) Voor zoo ver, namelijk, het onderwerp dezer 
Verhandeling betreft. 

K é 
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opgeteekend, welke door de andere Evangelis: 
ten niet vermeld worden, 

Doch het door GoLpHORN geopperde ver- 
moeden schijnt mij van allen grond ontbloot. ‚‚Im- 

mers” (om mij te bedienen van hetgeen hier- 

omtrent voorkomt in eene der voor het jaar 1826 

uitgegevene bekroonde nieuwe Verhandelingen van 
het Haagsche Genootschap (170) „‚ om zijne on- 
y waarschijnlijke stelling aannemelijk te maken, 

s-ziet hij zich genoodzaakt, (gelijk hij er ook 
9» geene zwarigheid in schijnt te vinden, om zulk 
s‚-eene omzetting in de verhalen van MATT HE- 

2, US, MARCUS en LUCAS te maken) aan te 

s‚ nemen, dat hetgeen deze tot de avonduren 

9 van den laatsten dag van jezus leven ver- 
s‚ schuiven, in vereeniging met JOANNES, tot 
»‚ de morgenuren vän den eersten dag der heili— 
s ge week moet worden teruggeleid. De drie- 
‚‚ malige aanval van beangstheid en de driemalen 
„‚ met dezelfde woorden herhaalde poging, om 

„‚ zich van de vrees te ontslaan, zal niet tor de 
„‚ geschiedenis behooren, maar aan het vernuft 
s‚ des. verhalers zijn toe te schrijven , terwijl men 
‚bij JOANNES, meer eenvoudig en naar de 

‚waarheid van het gebeurde, slechts éénen aan- 
» val 

(170) Van P, VANDER WILLIGEN, tot antwoord cp 

de vraag: Staat in de onderscheidene verhalen der Evans 

gelisten enz, bl, 195 volgge 



JEZUS in GETHSEMANÉ. 153 

» val van benaauwdheid vindt. Bij JoANNes 
», zal de beangstheid meer in hare eenvoudige 
s waarde zijn voorgesteld, bij de anderen in eene 

»» Zoo ver gedrevene sterkte, dat men zich ver- 

pligt ziet naar de zachtste verklaringen der door 
hen geboekte woorden om te zien, ten einde 

men slechts niet in gevaar kome, om den strij- 

denden zielelijder in eene Hem onwaardige, en 
met de kort te voren vermelde, waarlik held- 

haftige gevoelens volstrekt onvereenigbare zwak- 

te gebragt te zien. Uit den Engel, die, naar 

JOANNES verhaal, tot jezus, volgens de 
meening van sommige omstanders, zou ge- 
sproken hebben, zal Lucas, die dan ook 

alleen van eenen Engel spreekt, bij het ver- 
haal van jezus zieleangst, den Engel hebben 

gemaakt, die aan den strijdenden jezus in 
», Gethsemané verscheen om Hem te versterken. 

„; In plaats van de woorden, welke JoANNEeSs 

» JEZUS in den mond legt (vs. 27) zal de Ver- 
» losser waarschijnlijk wel, met de woorden der 

» andere Evangelieschrijvers , gezegd hebben : dat 

» deze drinkbeker van mij voorbij ga, doch niet 
s gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt” En alle 
deze vooronderstellingen schijnen mij te los en 

onbewijsbaar; zij schijnen mij te zeer strijdig 
met bet gezag en de geloofwaardigheid van de 
Evangelisten in het verhalen, om op grond van 
dezelve aan te nemen, of zelfs maar eenige plaats 

K 5 te 

KEE: EE ON OE: ON 

bed 



154 v.D. WILLIGEN, ner LIJDEN van 

te geven aan het vermoeden, dat JOANNES ter 

aangehaalde plaats ons dezelfde gebeurtenis zou 
verhalen , die, naar de drie overige Evangelisten, 

met Jezus in Gethsemané zou zijn voorgevallen, 

Met alle regt schijnt mij dus de Prijsvraag te voor- 

onderstellen, dat JoANNes in zijn Evangelie 
van het zielelijden des Verlossers , door de andere 

Evangelisten verhaald, als in Gethsemané er! | 
vallen , geene melding maakt. 

Dit aannemende schijnt het-mij dan ook genoeg 
der moeite waardig, te treden in het onderzoek, 

door de Prijsvraag verlangd, naar de redenen , wel- 
ke joANNES voor zijn zwijgenjkan hebben ge- 
had. Hetzelve kan toch eenige bevreemding-ba- 
ren, wanneer wij in aanmerking nemen, gelijk 
dit ook in de Prijsvraag wordt aangestipt, dat 
JOANNES niet slechts zoo nabij het kruis heeft 

gestaan ‚, maar ook zelfs bij het ontroerend lijden 
des Verlossers in den hof is tegenwoordig ge- 
weest, en ofschoon hij anders in zijne levense 
berigten van jezus zoo weinig met de overige 

Evangelisten gemeen heeft, echter, in de ver- 
melding der omstandigheden van deszelfs laatste 
lijden en dood, in zoo vele andere bijzonderhe- 

den met hen zamenstemt, 
Te meer nog kan het van belang worden ge- 

acht de redenen van zijn stilzwijgen na te spó- 

ren, omdat sommigen uit hetzelve aanleiding heb- 

ben genomen tot berisping van het Evangelie van 

jen 
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JOANNES zelve (171), en anderen, tot het in 
verdenking brengen van de geloofwaardigheid van 
hetgeen ons MATTHEUS, MARCUS En LU 
cas berigten, in Gethsemane te zijn voorge- 

vallen, 
Zoo gewigtig en noodzakelijk evenwel acht ik 

de nasporing van de redenen van dit stilzwijgen 
van JOANNES niet, dat ik zou meenen, dat, van 

het al of niet gelukken dezer nasporing, met regt 
zou kunnen geacht: worden af te hangen de ge« 

loofwaardigheid der berigten, welke wij bij de 

drie andere Evangelisten aantreffen van het voor- 
gevallene in Gethsemané , want het zwijgen van 
éénen of meer Evangelisten, omtrent hetgeen door 

eenen of meer anderen wordt verhaald, kan met 

geen regt worden beschouwd, als zijdelingsche 

veel min regtstreeksche tegenspraak , of zelfs als 

schijn van strijdigheid (172). Wilde men alles, 
wat niet eenparig door al de vier Evangelisten 

wordt verhaald, uitmonsteren , als minder of ge- 
heel niet geloofwaardig , hoe weinig zou er dan 
van de vier Evangeliën overblijven ! Met geringe 

moei- 

(171) Cf, BRETHSCHNEIDER, Probabilia de Evang. 
et Epist, JOANNiIs indole et origine, pe 33. Scqg, die 

evenwel zelf naderhand heeft erkend, dat het zwijgen 
van JOANNES aangaande het lijden van jezus in Geth= 
Semané van geen gewigt is tot bestrijding van de echt- 
heid van zijn Evangelie, 

(172) V. De WILLIGEN, t‚â: pl. bl, 207. volgg. 
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moeite kan men dit nagaan in de Harmoniesche 

Tafelen van de berigten der vier Evangelisten van 
MICHAËLIS (173), VAN VLOTEN (174) en 

anderen, of in de eene of andere korte Harmo- 

nie der Evangelien (175). Zoo men zelfs ge- 
heel naar geene waarschijnlijke redenen kon gis- 

sen, waarom JOA N Nes van het gebeurde in Geth- 

semané en den uitroep aan het kruis geen gewag 
maakt, zou de geloofwaardigheid der overige 
Evangelieschrijvers , betrekkelijk hetgeen zij hier- 

omtrent berigten, hierbij niets lijden. JoANNES 
toch zou voldoende redenen voor zijn zwijgen 
kunnen gehad hebben , doch naar welke wij zelfs 
niet meer kunnen gissen, en het zou zoo onver= 

standig als onbillijk zijn, onze onkunde in dezen 

te stellen tot maatstaf van het geloof, hetwelk 
wij schuldig zijn aan MATTHEUS, MARCUS 

en Lucas, wier geloofwaardigheid op andere 
gronden, dan die van hunne geheele gelijklui- 

dendheid met JoANNEs, zoo wel bewezen is. 
Men zegge niet: maar het gebeurde in Gethse- 
mané is iets zoo bijzonders en gewigtigs, dat 
het niet te begrijpen valt, waarom JOANNBS, 

die 

(173) Mrcunaëris, Einleit, in die Schrift, der N. Be 
a Th. S. 904. folgg. 4de Ausg. 

(174) vo VLOTEN, de Bijbel. II, Deel bl. I= XVI, 

(175) B. v. in de Overeenstemming der Evangelistes 

door J. LE CLERC, 
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die een van de naaste getuigen van hetzelve zou 
geweest zijn, er niet van spreekt, ja dat zijn 
zwijgen allezins gegronden twijfel inboezemt te- 

gen hetgeen de andere drie Evangelisten er van 

verhalen! Er zijn toch andere, niet min gewig= 

tige en bijzondere, gebeurtenissen , in het leven 

van JEZUS, bij welke joANNes niet minder als 

bijzondere getuige werd toegelaten, dan bij her 
lijden van onzen Heer in den hof, en van wel- 

ke hij echter ook geen gewag maakt, terwijl de 

overige drie Evangelisten dezelve eenparig ver- 

halen. Vooral verdient, als een voorbeeld hier- 

van, genoemd te worden de verheerlijking van, 
onzen Verlosser op den berg, waarvan het ver- 
haal ons door MATTHEUS, MARCUS En EU- 

CAs gedaan (176), voor zoo ver ik weet, nimmer 
van mindere geloofwaardigheid is verdacht of be. 
schuldigd, omdat het niet voorkomt in het Evan- 
gelie van JoANnNes. En te minder verdient ze- 
ker het verhaal van het gebeurde in Gethsemané 

die verdenking of beschuldiging , omdat Joannes 
daarbij zeker minder als oor- en ooggetuige kan 
worden beschouwd. De verheerlijking van den 

Verlosser op den berg heeft hij toch met eigen 
oogen aanschouwd, met alles , wat daarbij gezien 

werd, en met eigen ooren gehoord, wat daar- 

bij 
(176) Matth. XVII: 1. volgg. Marc. IX: 2. volgg. 

en Luc, IX: 28. volgg. 
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bij werd gesproken, terwijl de nacht, de slaap 
en de afstand, op welken hij zich van zijnen 

Meester in Gethsemané bevond, hem zeker niet 

hebben toegelaten, alles naauwkeurig waar te ne= 
men, wat daar door Dezen werd gedaan en ge- 

sproken (177). 
Met reden kan men hier nog bijvoegen; dat, 

zoo het vreemd schijnt, dat Joa N Nes van het ge= 

beurde bij jezus diepe vernedering in Gethse- 
mané zwijgt, het nog veel meer vreemd moet 
schijnen, dat hij, die zoo zeer met de hooge 
heid en de heerlijkheid van zijn Meester was ine 

genomen, en wiens Evangelie zoo blijkbaar ook 

daartoe is ingerigt, om aan de hoogheid en heer= 
lijkheid zijns Meesters getuigenis te geven, met 
stilzwijgeu zijne verheerlijking op den berg voor= 
bijgaat. 

Dan, schoon de geloofwaardigheid van het een= 

parig verhaal der drie overige Evangelieschrijvers 
niet met regt kan geacht worden af te hangen van 
het ontdekken van de redenen van het stilzwijgen 

van JOANNES, kan zij echter (en dit verlangt 
dan ook de Prijsvraag alleen) nog meer bevestigd 
worden , als boven allen twijfel verheven, door 

_ het 

(277) Ik geloof dan ook veeleer, dat de jongeren van 

JEZUS dit van Hemzelven hebben vernomen, dan uit 

hec verhaal van hen, die er het naastbij waren tegens 
woordig geweest, 
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het nasporen van aannemelijke en waarschijnlij- 
ke oorzaken van zijn zwijgen. Want gelukt het 

ons zulke oorzaken van dit eenigermate bevreem- 

dend verschijnsel te ontdekken, dan kunnen wij 
ons overtuigd houden, dat JoANNES ten minste 

‘daarom niet behoeft geacht te worden het stil- 

zwijgen te hebben bewaard, omdat hij niets van 
het zielelijden van onzen Heer in Gethsemané zou 

hebben geweten (hetgeen toch zeker het geval 
piet zou hebben kunnen zijn, wanneer het waar- 
lijk had plaats gehad) , of omdat hij niet zou hebben 

geloofd hetgeen de overige Evangelisten daarvan 

verhalen. Ja, naarmate het ons gelukt meer waar- 

schijnlijke redenen op te sporen van het zwijgen 
van JOANNES, zal alle bevreemding, die hetzel- 

ve kan baren, wijken, en alle schijn van twijfel 

of vermoeden, die door dezelve zou kunnen 

veroorzaakt worden tegen de geloofwaardigheid 
van de berigten van MATTHEUS, MARCUS en 

Lucas. En hoe weinig men ook mogt meenen, 

dat men zoo doende voor die geloofwaardigheid 

kan winnen, verdient het echter altijd de moeie 

te , dat te beproeven, daar zelfs het minste in de- 
zen van belang moet worden geacht. 

Gaarne wil ik dan ook beproeven, wat ik in 

dezen vermag; terwijl ik nogtans meene wij vei- 
lig te kuonen bepalen bij bet nasporen der re- 

denen, waarom joaNNes het gebeurde in Geth- 

semané niet heeft opgeteekend. Dar hij trou- 

wens 
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_ wens des Ten en uitroep aan ‘het kruis nier we verd 
meldt, schijnt mij van minder belang. … : 

Van de zeven kruiswoorden des Verlossers toch 

heeft jo Annes er slechts drie opgeteekend (178), 
_E@n ik zie niet, waarom het.meer tot een punt van 

bi ijzonder onderzoek zou verdienen gesteld te-wor- 

_ den, dat hij in zijn Evangelie nier gewaagt van 

zijnes Heeren uitroep: Mijn God, Mijn. Gad! 
waarom hebt Gij mij verlaten? dan, bij voorbeeld, 

… van deszelfs hartroerende bede voor-zijne vijan- 

„den: Vader ! vergeef hetshun want zij weten 
niet wat zij doen. Of van zijne Jaatsteswoorden : 
Vader! in uwe handen beveel ik mijnen geest. 

Ook-weer ik niet, dat men er-ooîteenig bezwaar 
in gezocht, of eenige bedenking” uit- ontleend 
heeft; dat wij den’ meergemelden. uitroep-des 

Verlossers niet bij joANNes:vinden aangetee- 
kend. en ed 

Eindelijk merk ik nog aan „dat men bij een on- 

derzoek als het onderhavige; de zaak , naar-wel- 
ke men onderzoekt, wel niet tot-volledige ze- 

‚-kerheid kan brengen. Zij is toch uit haren aard 

daarvoor niet. vatbaar , maar. alleen voor, eene 

meerdere of mindere-mate. van. waarschijnlijkheîd, 
gelijk dan ook de Prijsvraag zelve niet meer ver- 

langt of verwacht, daar zij spreekt van ZOO veel 
mo 

(178) En wel juist die drie, welke de ade Evange- 

listen met stilzwijgen waren voorbijgegaan. 
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mogelijk nate sporen de redenen, welke JoANNes 
kon schijnen gehad te hebben enz. 
__Eerst zal ik stilstaan bij eene en andere reden, 

uit welke men het bedoelde stilzwijgen van jo= 
ANNES heeft trachten af te leiden en op te hel= 

deren, doch uit welke het niet te verklaren schijnt» 

Vervolgens zal ik eene en andere meer waare 
schijnlijke reden van die zwijgen trachten op te 

geven, 

Redenen, uit welke het stilzwijgen van YOAN= 
NES aangaande jezus zielelijden in Geîhe 
semané niet te verklaren schijnt. 

Daar jJoANNES zijn Evangelie schijnt te hebe 
ben geschreven voor Grieksche Joden, Hellenis= 
ten (179), en Heidenen (180), heeft men gee 

meend, dat hij het zielelijden van den Verlos- 
ser met stilzwijgen zou zijn voorbijgegaan, om- 

dat hij, door het verhalen van hertzelve, geen 

ergernis wilde geven aan de lezers , voor welke 

hij zijn Evangelie bestemd had (181). Deze, 
meent 

(179) Vidd. de Hellenistis, UINoEL ad Act. VI: 1. 
Et j c.earPzOvIUS in Apparat, Hist. Crit, antige 
S.C. et Gentis Hebr. p. 32. segg- Cannot.) es 

(180) CÉ£. Kur Noer Proleg. Evang, Joannis; pe 60segge 

(181) Ziej. T. HEMSEN , die Authentie der Schriften 
JOHANN, S. I85, cit ab A. A. C‚ C. DE JONGH in Disa 

sert. de J2SU CHRISTO patiente ex vero ab Évangelistjs 

$nformato. Pe Ye 
L 
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meent men , namelijk , dat zich ligt. zouden heb- 

ben kunnen ergeren aan eene gebeurtenis, welke. 
ons den Verlosser, als ten allerdiepste vernederd, 
geheel onder het gewigt van zijn lijden gebukt en 

door vreeze des doods bevangen, voorstelt, en 
daarom zou JOANNES, om dit voor te komen, 

van deze gansche gebeurtenis geene melding heb» 
ben gemaakt. 

_Doch het schijnt, dat er overvloedige reden be- 
staat , om deze meening te verwerpen. 
Er mogen, trouwens, ook al hier of daar (182) 

zelfs în het verhaal, hetwelk ons Lucas geeft 

van het gebeurde in Gethsemané (183), sporen 

zijn te ontdekken, dat men, in lateren tijd, uit 
verkeerd begrepen vromen ijver, bij het afschrijs 
ven der Evangeliesche verhalen, het een of an- 
der heeft uitgelaten, hetwelk men vreesde, dat 

ergernis zou kunnen geven; toen moge het niet 
zelden geweest zijn, dat men opzettelijk verzweeg 

hetgeen men meende, d:t ongeloovigen en zwak- 
geloovigen zou kunnen stooten, en zich meer 

dergelijk vroom bedrog veroorloofde; den eer- 
sten Evangelieschrijveren en dienaren blijkt, het 

ge- 
(182) Verg. HERINGA over het gebruik en-misbruik 

der kritiek. ìn de Verhandd, van het Haagsche Genootschap 

voor 1790. ble 339 volgg. 

(183) CÍf, KUINOEL ad Luc, XXII: 43. et Auctores 
ibi laudati, 
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geheel vreemd te zijn geweest, aangaande jezus 
hunnen Heer, zijne menschelijke aandoeningen ; 
zijn lijden en zijne vernedering, te verzwijgen, 

hetgeen den eenen eene ergernis en den anderen 
eene dwaasheid kon zijn. 

« Hier of daar moge het blijken, of waarschijn= 
lijk zijn, dat zij, die het eerst hunne Evangeliën 
hebben geschreven, eenen naam of eenige om- 

standigheid in hunne berigten hebben verzwegen, 

om, door het vermelden van dezelve, niet misschien 

iemand in ongelegenheid te brengen (184); die 
is geheel iets anders, dan te zwijgen, om voor 
te komen, dat men geene ergernis name, Het 
blijke dan ook genoeg, gelijk GOLDHORN, en 

na hem pe JoNGH, (585) reeds hebben opge- 
merkt, dat JOANNES zich, door de vrees voor 

zulke ergernis , niet heeft laten wederhouden van 
het vermelden van zulke omstandigheden, uit wel- 

ke zijne lezers aanleiding daartoe zouden hebben 
kunnen krijgen. | 

Op verscheidene plaatsen van zijn Evangelie bee 
rigt hij toch, dat onze leer vermoeid was (186); 

dat Hij dorst had (187); dat Hij geweend 
heeft 

(124) Verg. bev, MICHAËL Is, Nieuwe Overzett, des 
N.T. in zijne aaumerk, op Matth, XXVI: ste 

(185) t. a. pll. 

(286) Joan, IV: 3. 

(487) Joan. XIX: 28, 
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heeft (185); dat Hi zijne vijanden Et of 
ontging (189). 

Anderen hebben gemeend het zwijgen van. ngen 

ANNES, aangaande het voorgevallene met zijnen 

Meester in Gethsemané, daaruit te kunnen en te 

moeten verklaren , dat het, volgens het doel , hets 
welk hij zich voorstelde, bij hete schrijven van 

zijne Evangelieberigten, niet zoute pas zijn ge- 

komen , daarvan melding te maken; Zij meenen, 

namelijk ‚dat JOANNES zelf het doel, met het 
welke hij zijn Evangelie schreef, aan-hee slot van 

hetzelve zou hebben opgegeven (190), zoo dats, 

volgens hetgeen wij daar lezen, zijne hoofdbe- 

doeling in zijn schrijven zou zijn geweest, jezus 

zijnen Heer voor te stellen , niet alleen als den 

Messias, maar ook als een’ persoon van eene 
hoogere, Goddelijke natuur en waardigheid:-en 
met deze bedoeling zou het niet hebben gestrookt, 
tot dezelve zou het althans niet hebben kunnen 

dienen, te melden, wat JEzUS in” wee 
had ondergaan (191). 

Doch ook deze meening schijnt mij aan te „wel 

zwarigheden onderhevig te zijn „om haar aanne- 

melijk te vinden. Immers, wanneer men hier 
spreekt 

(188) Joan, XI: 35e 
C189) Hoofdst, X: 39. VII: t 

(190) Hoofdst. XX: 31. 
Gori) Cf. DE JONGH, hl, ps 18, 
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spreekt van het doel, met hetwelke yornnes 
zijn Evangelie schreef, denkt men daarbij aan een 
meer bijzonder doel, door hetwelk zijn Evange- 
lie zich van dat der drie vroeger geschrevene on» 
derscheidt, hetwelk ín zijn gansche Evangelie 

heerscht en aan hetzelve eene zekere eenheid-van 
inhoud en strekking geeft. Nu ontken ik wel 
niet, maar erkenne veeleer, dat het ten duide- 

lijkste blijkbaar is, dat de berigren, ons door 

JOANNES van Jezus lotgevallen , woorden en 

daden gegeven, zich merkbaar van die der ande- 

re Evangelisten onderscheiden, Ja zoo groor-is 

dit onderscheid, dat men niet kan nalacen zich 

er over te verwonderen en de oorzaak daarvan, 

indien mogelijk, na cesporen. Maar ik ache-het 

daarom nog niet bewezen, dar dit Evangelie. uit 
een bijzonder doel zou zijn te verklaren , hetwelk 
‘hij zich zoo bestendig bij zijn schrijven zou heb 
ben voorgesteld, en-aan hetwelk. hij zich zoo 

zou “hebben gehouden, dat -herzelve daardoor 

zelk eene eenheid zou hebben verkregen „ dat men 

daaruit zou kunnen besluiten tot de reden, waar- 

om bij het eene verhaalt en het andere mee sril- 

zwijgen voorbijgaat. Men beproeve het toch, 
‚paar zulk eene kunstmatige eenheid, te beoor- 

deelen alles, wat men in het Evangelie van yo- 

ANNES aantreft en mist, om er reden van te 

geven, waarom hij er van spreekt of zwijgt, en 

men zal spoedig bevinden, dar men dit nier kan 
L5 doen ; 
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doen, zonder tot vele gedwongene en verge- 
gezochte redeneringen zijne toevlugt te nemen. 

Te zeer uiteenloopend zijn voorts de gevoe- 

lens der geleerden over het doel van Joannes, 
bij het schrijven van zijn Evangelie, om met 
genoegzame zekerheid te kunnen bepalen, wat 

men, bij de vooronderstelling, dat hij bij dat 

schrijven eene bijzondere bedoeling heeft gehad, 
voor die bedoeling heeft te houden (192); voor- 
al om maar met eenige zekerheid te kunnen be- 

slissen, wat in zijn Evangelie minder of meerder 

moet worden geacht te passen. Dat JoANNES 

zelf zijn doel (193) in de aangehaalde plaats 
aan het slot van zijne Evangelieberigten zou heb- 

ben willen opgeven, schijnt mij, eindelijk, zeer 

weinig aannemelijk, door hoevele geleerden dit 

ook wordt aangenomen, en hoe stellig ook door 
hen gezegd (194). Ik zie toch geene reden, 

waar- 

(192) Het komt niet te pas te dezer plaatse hierover 
breeder uit te weiden. Men verg.‚des verkiezende, sTORR 

Bher den Zweck der Evang. Gesch. u. der Briefe des Johann- 

B. G. LANGE die Schriften Johann. 3 Th, S, 1. folgg. 
KUINOEL in Proleg, ad Euarg. Johann. pe 43. segg. et 

Serip:ores ibi leudati. v. D. PALM in den inkoud voor het 
Evang. van Johann, en vele anderen. Vooral nuG Einleir 
tunzindie Schriftendes N.T. 2 Th. S 174. folgg. (2 aufl.) 

(192) In den zin namelijk, in welken hier van doe/ wordt 

gesproken. 

(194) B. v. door LANGE te 4. pl. S. 473 » hier (vsa 

„30, 31.) giebt JoANNES bestimmt die Absicht an , 

» War 
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waarom ook de overige Evangelisten, elk inhee 
bijzonder , niet dezelfde woorden, die wij daar 

dezen, aan het slot van hunne Evangeliën zou- 

den hebben kunnen plaatsen. Ja, zonder met TiL- 

LOTSON (195) het juist daarvoor te houden, 
dat de Apostel JoaANNes t.a.pl. het doel zou 

hebben willen opgeven en als he: besluit opma- 

ken van de gansche Evangeliegeschiedenis, door 
al de vier Evangelisten beschreven; of met 
SHERLOCK (196) des Apostels woorden uit te 
strekken tot al de overige schriften des N. Ver- 
bonds, zie ik geene de minste reden , waarom de- 
zelve, (indien men ren minste aanneemt, dat zij 

het doel van Zet gansche vierde Evangelie moe- 
ten aanwijzen) niet even zoo zeer zouden kunnen 

gebruikt worden, om uit te drukken het doel van 

val de Evangelieberigten, ja, van al de boeken 

des Nieuwen Verbonds zamen genomen. Doch 

bovendien schijnt het mij in geenen deele met 
eene 

„ warum @r dieses sein Evangelium verfertiget und alles 

„ bisher vorgetragene aufgezeichnet hat” Hue zegt 

tea.pl. S. 176: „Die ganze Anlage des Buchs und die über 

„ dachte Wahl in allen seinen Bestandtheilen führt uns auf 
„ denselben Aufschluss, den uns über seine Endabsicht der 

ss Verfasser mit klaren worten in den Ausgang hingestelt 

‚‚ hat, nemlich darzuthun; yesus sey der Göttessohn 
s Und jesus sey der CHrIsT, XX: 31. 

(195) Sermons on several subjects and occasions. serm: 
22. 

(196) Several discourscs, p: 254 

Lé 
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eene goede uitlegkunde bestaanbaar-aam te nez 
mên, dat JOANNES met de aangehaalde: woor= 
den’ zou hebben willen opgeven - hert „doel met 

hetwelke hij zijn gansche Evangelie zou geschre- 
ven hebben, « De Apostel spreekt, toeh niet in 
her algemeen van alles, wat hij in zijn Evange- 
lieboek vermeld. heeft, hij spreekt „alleen van 
teekenen (oyueïa), door jezus, en wel in té- 
genwoordigheid van zijne jongeren gedaan, en 

van welke hij sommige beschreven had. met oog- 
„merk, en door hem voldoende geacht „om zij- 

‚ne dezers te doen gelooven,-dat-yrzus was de 
CHRISTUS de Zoon van God: en “wat men nu 

ohier door teekenen ook moge verstaan, onbe- 
wijsbaar zeker is het , dat men door dit woord 

(gelijk de Hoogleeraar v. DPA M (197) wil) 
hier ook de daden en lotgevallen van onzen Heer 

“zou moeten verstaan. In dien ruimen zin toch 

komt het woord teekenen nergens voor in de 
boeken des N. Verbonds. 

Men moet dus, bij dit woord, of denken aan 
de- wonderen in het algemeen, welke jezusten 

aanschouwen zijner discipelen heeft verrigt (198), 
of aan de vele gewisse kenteekenen, doorjezus 

van zijne verrijzenis aan zijne jongeren gegeven, 

na 

(197) Op „Joan, XX: 30. aanteek._g. 

(195) Cf. erOTEUS ad.h L, 
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na zij opstanding (199). “En wat men hiervan 

ook kieze, hierop moet men in het 31 vs. het 

woordje deze (rara) betrekkelijk maken.» Wanc 
geheel willekeurig is het, dit woordje betrekke- 
lijk te maken op den ganschen inhoud van het 

door joaNNes beschreven. Evangelie (200), 
„daar het duidelijk slaat op de oyjzeïa “yey pam dére 

ëv Tú BiA roórw — de in-dit. boek-beschre- 
vene teekenen. Het zij men dus meene, dat-yo- 
ANNES hier van de door hem geboekte wonde- 

„ren van jezus in het algemeen, of van detee« 
kenen zijner verrijzenis in het bijzonder spreekt, 

altijd moet men het daarvoor houden; dae: hij 

hier te kennen geeft, met welk. doel hij deze 

(niet zijn gansche Evangelie) heeft beschreven.— 

of liever nog, waartoe hij het beschrevene -vol- 

doende acht (aor), en zich voorstelt ‚te -kun- 
nen 

C199) CIF. WOLZOGEN, KUINOEL, alii, ad hl. 
(oo) KuiNoeL beproeft dit wel door rzöra terug 

te brengen tot en aan te vullen uit de laatste woorden 

van het 30 vs. 2 yeypzmuêva Ears èv rĳö BrBAiw voÖrw, 

maar, deze. woorden komen daar ook: nietin het-alge- 

_ meen, maar in het bijzonder van de teekenen (onueïz) 
van JEZUS voor. 

(2o1) Crarke in zijne Uitbreiding der vier Evang, 

omschrijft: (de teekenen) „die hier zijn ter nedergesteld, 

» Zijn overvloedig genoeg, om de menschen te doen ge- 

„ looven, dat Jezus inderdaad de ei was, de Zoon 
» van God’’ enze 

L5 
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nen en mogen strekken , om namelijk-zijne lezers 
te doen gelooven in jezus, als den curistus, 
den Zoon van God — en zoo door Hem deelge. 
nooten te doen worden van het eeuwige leven — 

Allerminst schijnt mij de reden , waarom jo- 

ANNES het zielelijden van zijnen Meester met 

stilzwijgen in zijn Evangelie voorbijgaat, daarin 
te moeren worden gezocht, gelijk GOLDHORN 
schijnt te willen (202), dat zoodanig vaor- 

val”, als door de drie andere Evangelisten wordt 
verhaald, te hebben plaats gehad in Gethsemané, 
s of in zijn geheugen en_deszelfs herinnering 

9 niet voorhanden was , of in zijne gedenkschrif. 

sy ten” (zoo hij dergelijke heeft gehouden) „niet 

9) stond opgeteekend,”’ Voor deze meening toch 

zie ik geen’ schijn van bewijs. GOLDHORN laat 
wel op de zoo even van hem aangehaalde woor- 
den volgen: „‚dat dit de zaak moet geweest zijn, 

s, blijkt duidelijk uit het verhaal Hoofdst. Xll: 
9 20 verv.”” … Doch hij wijst verder. niet aan, 
hoe er ‚dit uit blijkt , ten zij daartoe moet dienen 

het geen hij vervolgens aanvoert, om te betoogen 
dat het gezegde verhaal misschien wel te houden 

zij voor volkomen eenzelvig met de schilderij van 
den zielestrijd in Gerhsemané, zoo als wij daar- 

van het verhaal vinden bij de drie overige Evan» 

5e 

(zoe) t‚a.pl, in de Bijdragen, bl, 65t- 
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gelisten; eene meening, welke veel te weinig 

voor zich heeft, dan dat men dezelve als bewijs 

voor eenig gevoelen zou kunnen aanvoeren (203). 

En wil men alleen daarom hetgeen in joAN- 

nes Evangelie niet voorkomt aanmerken, als 

niet in zijn geheugen voorhanden, of opgeree_ 
‘kend in zijne gedenkschriften , om dat hij het niet 

in zijn Evangelie doet voorkomen, dan zou men 

moeten besluiten, dat hij zeer weinig van seE- 

zus lotgevallen en daden heeft onthouden of aan« 

geteekend , zoo weinig, als wij niet kunnen mo- 

gelijk achten. Want het is wel niet mogelijk, 

uit zijne berigten iets zamen te stellen, hetwelk 

eenigzins naar eene volkomene geschiedenis van 
het leven van jezus, of slechts van de jaren, 

die Hij na zijne optreding als leeraar geleefd 
heeft, gelijkt. Zeker zoo men, uit het ziet 
vermelden door JoANNeEs in zijn Evangelice 

boek, tot zijn ziet weten wilde besluicen, dan 

zou men tot de ongerijmde stelling moeten ver 
vallen, dat de discipel, dien yezus lief had, 

dien de Verlosser meermalen boven anderen tot 

getuige verkoos, van hetgeen er met Hem voor- 

viel, die zich het meest naar zijnen Meester had 

gevormd, niet alleen in zijn karakter, maar zelfs 

tot in zijn voordragt (204), het minst van al 

de 

(253) Zie het boven aangevoerde. 

(203) Verg. LANGE, Ga,pl. S. 12, folgg. ELSTRONCK 

Spe- 
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de Fvangelieschrijvers had geweten van de da=" 

den en lotgevallen zijnes Meesters (205) > 
_kindelijk merke ik hier nog aan, dat men het 

zwijgen van JOANNES, aangaande het voorgevale 

lene in Gethsemané; geheel niet moet trachten te 
verklaren uit eenige ‘bijzondere reden betrekking 
hebbende tot dit bijzondere voorval, Het schijnt 
nij toch niet toe, dat de Evangelisten juist eene 
bijzondere reden gehad hebben, waarom zij elk 
voorval uit het leven van hunnen Meester ver= 
haalden, of met stilzwijgen. voorbijgingen in 

hunne berigten. Want hoe zich die berigten ook 
mogen gevormd hebben, zeker wel niet door kris 

tische schifting der aan de Evangelisten beken- 

de gebeurtenissen. En al ware dit ook het ge. 
val geweest, dan nog zou het ons, op zulk 
eenen afstand van tijd, en bij het volslagene ge- 

mis van geschiedkundige aanteekcningen, aangaan- 

de de wijze van zamenstelling der Ewwangelieboe- 
ken , onmogelijk zijn, de redenen na te-sporen , 

waarom derzelver schrijvers, uit een overgroot 

aantal , vaak van zeer gelijksoortige voorvallen, 

het eene hebben vermeld, het andere gezwegen. 
Hier of daar moge men dan ook, van eenige en- 

ke= 

specimen Hermen. Theol, de doctrina et dictione Joh. Apost. 
adyesvu magistri doctrinam, dictionen.gue Exacte comtpostta. 

(so5) MicHaëcLis, Bins in die Gütth Schrift. des 
N.B. S.116p (4 Ausg.) —— 
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kele gezwegene of vermelde „bijzonderheid, kun- 
nen gissen, op niet onwaarschijalijke. gronden, 

waarom juist deze of gene. bvangelisr,. al „of 

niet gewag van dezelve maakt, doch mij is. het 

althans niet bekend , dat er ééne gebeurtenis (206) 
in de levensgeschiedenis van onzen „Heer voor- 

komt, aangaande welke men. met eenige zekere 
heid kan aanwijzen eene of andere. bijzondere 

reden, waarom. bij voorbeeld mar THeus haar 
verhaalt en Lucas niet, of waarom wij,haar, 

bij MARcCUS en LUCAS vinden en «niet bij jo- 

ANNES. En hoe zou men dan, met betrekking 
tot het gebeurde in Gethsemané; eene bijzondere 
reden kunnen vinden , waarom JOANNES het- 

zelve niet even zoo wel, als de drie overige Evan- 

gelisten, vermeldt; te meer, daar het niet dan 

zelden het geval is, dat hij, te gelijk met hen 

allen, eenig voorval uit het leven van onzen Heer 
verhaalt? Of zal men dan ook telkens van elk 
voorval , hetwelk zij verhalen, en men niet bij 

JOANNES Vindt, eene bijzondere reden moeten 

zoeken, waarom hij het met stilzwijgen voorbij 
gaat? N 

Meer algemeen schijnen mij te. zijn de 

Redenen 

(206) Ik spreek hier van eene en niet van 
de enkele vermelding of verzwijging van eenen naam, 

of eenige andere dergelijke bijzonderheid. 
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Redenen, uit welke men het stilzwijgen van 
JOANNES, aangaande yezus zielelijden 
in Gethsemané , te verklaren heeft, 

en wel dezelfde redenen, uit welke zich de gan. 
sche, zoo zeer van die der overige afwijkende, 
inrigting van zijn Evangelie, het best en mise 
sckien alleen schijnt te laten verklaren; en dië 

schijnen te zoeken te zijn in den tijd, in welken 
hij zijne berigten zamenstelde en in zijn bijzon® 
der karakter. 

Ik acht het niet onvoegelijk , dit hier wat bree- 
der uit een te zetten, en daartoe gerst de meer 

bijzondere inrigting van het Fvangelie van jJoAN- 
NES, waardoor het zich van de anderen ondere _ 

scheidt, na te gaans die vervolgens af te leiden 

uit de genoemde redenen, en eindelijk dezelfde 

redenen toe te passen op zijn zwijgen van het ge- 
beurde in Gethsemané. 

De inrigting van het Evangelie van joAN« 
NES, waardoor het zich van de anaere on= 

derscheidt. 

Terstond, bij eene oppervlakkige lezing van 

het Evangelie van JoANNEs, in vergelijking 
met de overige drie, bespeurt men, dat in het- 

zelve eene geheel andere tijd of volgorde van ver- 

halen gehouden wordt, Doch ik ga dit hier vers 
der 
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der met stilzwijgen voorbij, daar mij dit minder 

kenmerkende (karakteristiek) voorkomt (207). 

Meer aandacht schijnt het mij te verdienen, dat 
het gezegde Evangelie, in vergelijking der an- 

dere, slechts weinige geschiedkundige berigten, 

aangaande de daden en lotgevallen van onzen Heer, 
behelst. 

Behalve de berigten toch, dle wij in de Îaat- 

ste hoofdstukken aanrreffen, aangaande hect laat- 
ste lijden van den Verlosser en zijne verschij- 
ningen na zijne opstanding, bepaalt zich de ge- 

schiedkundige inhoud van JoANNes Evangelie 

tot eenige korte aanteekeningen, als Hoofdst II: 

z. IV: 1—6. VII: 1, 2. en dergelijke meer ; 
en de meer uitvoerige verhalen, die wij vinden 

Hoofdst. Il, IV: 43—54, V: T—17, Vie 

1—25, VIII: 1r—ir, IX: rg, XL, XIIe 
1— eg en Hoofdst. XII, hetwelk van eenen meer 
gemengden inhoud ís. 

De geschiedkundige berigten, welke wij in dit 

Evangelie aantreffen, ook in het verslag, het- 

welk ons hetzelve geeft aangaande yrzus laatste 

lijden en het gebeurde na zijne opstanding, be- 
vatten veelal zulke zaken, welke door de overí= 

ge Evangelisten niet zijn geboekt. Van jezus 
geboorte en vroegere jeugd, berigt ons hetzele 

ve in. het geheel nies, en van hetgeen mer Hem - 

is 

(207) Verg. nuG, Ll. S. 197. folgg. 
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is voorgevallen, gedurende de drie jaren zijnes 
openlijken levens, voor zijn laatste lijden, heeft 

JOANNES alleen met MATTHEUS, MARCUS 

en Lucas gemeen het verhaal van de wonder- 
„dadige voeding van vijfduizend mannen, behal- 

‚ve de vrouwen en kinderen, met wêinige broo- 
den en visschen (Hoofdst. VI: 1 — 13.) en van 

‚jezus plegtigen intogt in Jeruzalem (Hoofdst. 
Xl: 1e — 25.) en met MATTHEUS En MAR- 

cus het berigt van het wandelen van jezus op 

‚zee (Hoofdst. Vl: 16—a1.), en van zijne zal- 
ving door maria (Hoofdst. XII: 1 8.). 

De verhalen en geschiedkundige aanteekenin- 
„gen verder, welke in het Evangelie van Joan- 
‚NES voorkomen, staan schier alle daar, niet ge= 

lijk bij de andere Evangelisten , meer op zichzel. 

ve en om der gebeurtenissen wil, die zij bevat- 

ten, maar om te dienen tot verklarende inleidin= 
gen van gesprekken met en over den Verlosser , 

of kortere en langere redenen, door Hem gehou - 

den Zoo althans is het gelegen met alles, wat 

er in de zeveniien eerste Hoofdstukken verhaald 
wordt, behalve alleen miet hetgeen voorkomt 

Hoofdst. llen IV: 43 —s54 en XI, Het groot- 

ste en voornaamste gedeelte van den inhoud be- 

staat dus ook veel meer, dan bij de overige Evan- 

gelisten, in gesprekken en redenen, zoo als blij- 

ken mag uit de volgende opgave: Hoofdst, 1: 
15 — 34- bevat een gesprek van kia 

oo- 



JEZUS in GETHSEMANÉ. “157 

_Dooper over jezus; vs. 35 — 52. gesprekkeri 
van Jezus met de eerstverkorene Apostelen en 
van deze ‘over Hem; III: 2 —o1. het gesprek 
van den Verlosser met NIcoDEMUS; vs. 25 — 363 
eene getuigenis van den Dooper aangaande Hem; 

IV: 7 —42. een gesprek van Jezus met eené 
Samaritaansche vrouw en zijne Discipelen; V : 

17 — 42. eene tedevoering van den Verlosser; VI: 
26 — 65. gesprekken van Jezus mer de schare 

en Discipelen; VII: 3—53; VIII: 12 —58j 
IX: 1o—413 X» XII: 30—50. gesprekken 

van en over Hem; XIV XVI redenen van den 
Verlosser tegen zijne Discipelen. 

Zijne verhalen munten verder boven die van 

al de andere Evangelisten uit; door het levendi- 

ge en aanschouwelijke der voorstelling, ten ge- 

volge van een aantal juiste en treffend aangebragte 

bijzonderheden van den tijd, of de plaats der 

handeling, vooral van het karakter der handes 
Tende personen. Niet ligt ontslipt hem iets; 
hetwelk bij eenige aanmerkelijke gebeurtenis op= 

“ merking verdient. Ten naauwkeurigste bemerkt 

‘hij, hiet slechts wat jezus zegt, maar ook hoe 
Hij het zegts of Hij het doet met eene zachte 
of verhevene stem; met blijdscháp of met droefs 
‘heid der ziele, 

Van alles voorts , wat jo AN Nes ons opteekent, 
els door, met of over jezus gesproken, is er 
bijna niets, dan hetgeen wij bij de andere Evan= 

M_ _ ges 
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gelisten niet vinden, maar hem alleen bijzondet 
eigen is. Niet eene der van MATTHEUS, MAR- 

cus en Lucas aangeteekende kortere “of. lange- 
re redevoeringen van jezus, van zijne menig- 
vuldige door hen geboekte spreuken, vergelij- 
kingen en gelijkenissen treft men bij hem aan5 
piet eene van de door hen verhaalde redetwisten 
met de Pharizeën, Sadduceën en Sckriftgeleer= 
den. Meest alles, wat bij JoANwes voorkomt, 

als door, met of aangaande jezus gesproken, 
heeft een en hetzelfde vaste karakter; het betreft 

zijne Goddelijke waardigheid en zending, welke 
ontvouwd , aangevallen, of verdedigd worden, In 

één woord, het is eene geheel andere soort van 

redenen en gesprekken, op eenen geheel anderen 

toon gestemd en doorgaans over geheel andere 
onderwerpen, die wij bij JOANNES, dan die wij 

bij de overige Evangelisten aantreffen (208). 
Ook in den stijl, eindelijk , onderscheidt zich 

het Evangelie van JoANNeEs aanmerkelijk van de 

drie overige. Onk daar, waar het ons gevallen 
verhaalt, welke ons de andere Evangelieschrijs 
vers hebben te boek gesteld, treft men bij hem 

niets van die groote, dikwijls woordelijke over= 

eenkomst aan, welke in hunne verhalen niet kan 

nalaten onze opmerkzaamheid en verwondering 
gaan 

(208) Zie v. HENGEL in het XXVII Deel van de Zere 
hand. van Teylers Godg. Genootsch. bl. 69 volgg. 
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gaande te maken. Hier of daar moge men mis- 
schien eenig flaauw spoor van zulk eene, zich tot 
woorden uitstrekkende overeenkomst ontdekken, 

als in het verhaal van des Verlossers zalving door 

MARIA (209). Maar men vergelijke daartegen 
het verhaal van de wonderbare spijziging der vijf= 
duizend mannen, zoo als men dat bij JOANNES 

vindt, met het verhaal van dezelfde gebeurtenis 

bij MATTHEUS, MARCUS En LUCAS; En ter- 

wijl men zich bij de laatstgenoemden moet ver 

wonderen over de woordelijke overeenstemming 

van hunne berigten, bespeurt men daarvan schier 

niets bij Joannes. Voorts onderscheidt zich 
zijne schrijfwijze van die der overige Evangelis= 
ten door de meerdere zuiverheid van het grieksch 
en hare meerdere vloeibaarheid (210); vooral 
daardoor, dat hij zich in zijne voordragt het 
meest naar die van jezus zelven schijnt te heb= 
ben gevormd, en met dezelve het meest overe 

eenkomt (211), zoo zelfs, dat hij de redenen 
van zijnen Meester leterlijk opneemt en over- 

brengt (212). Aanmerkelijk is dus het onder- 

scheid 

(209) S.aue, Il, Se 190 folgg. en MicHAËLIS LL. 

S. 1166. 

Cato) Mricnaëris,l.l, S. 1168 folgg., LANGE, 1 IL 
S. 12. 

Carr) Zie de bovenzangchaalde schrifcen van LANGE 
En STRONEK. 

Ca1z) Zie V. HENGEL, over den invloed van de kaa 

M 2 rake 
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scheid tusschen het Evangelie van JOANNES ent 

de overige Evangelisten, 

De oorzaken dezer zich, zoo zeer ondere 

scheidende, inrigting 

Schijnen te zoeken te zijn, in den tijd, in 

welken joANNES schreef, en in de individuali- 

teit van zijn persoon en karakter, De juiste tijd, 

wanneer JOANNES zijn Evangelie geschreven 

heeft, moge namelijk met geene zekerheid kun= 
nen bepaald worden, en daarover mogen dan ook 
onder de geleerden verschillende gevoelens plaats 
hebben (213). Zeker genoeg schijnt het, dat 

hij het schreef, nadat MATTHEUS, MARCUS 
en Lucas hunne berigten reeds hadden opge 
steld, en deze ook aan JOANNES reeds waren 

bekend geworden; gelijk dit dan, ook vrij alge= 
meen (214) door oudere (215) en nieuwere 

God- 

rakters en denkwijze van de Evangelisten en Apostelen 
op derzelver schriften ìn het XXVIL D. van de Godg: 

Verhandd. van Teijlers Genootschap , bl, 126 volgg. 

(213) Vidd, KUINOEL, Proleg. p. Ó1. seqg et Script. 

ibi laud, LANGE, ll. S. 24 folg, 

(214) SEMLER beweert integendeel, dat JOANNES 

het eerst van allen zijn Evangelie zou hebben geschre= 

ven. Vid, ejus Paraphr. Tom, Il. praef, et annot, ad C, 
XX: 30, 31. e 

(215) Cf. KUINOEL; kil. p. 63, 
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Godgeleerden (216) is aangenomen. Trouwens 
de bewijzen voor dit gevoelen zijn dan ook zoo 
menigvuldig en overtuigend, als men in eene 
zaak van dezen aard verlangen kan. Vooral 

pleit voor dit gevoelen eene naauwkeurige be- 

schouwing van den inhoud zelven van het Èvan- 

gelie van Joannes, welks bijzondere gestelde 

heid alleen, maar dan ook op de meest voldoen- 

de wijze, daaruit schijnt te kunnen worden ver- 

klaard, dat de andere Evangelisten reeds vóór 

hem hunne gedenkschriften van het leven vaa 

jezus hadden opgesteld en bekend gemaakt. 

Het moge toch al niet bewijsbaar zijn, dat yo- 
ANNES het gezag der andere Evangelisten door 

het zijne heeft bekrachtigd, of hunne Evangeliën 
aan hen zou hebben toegekend (217), dat hij hun- 
ne berigten planmatig zou hebben aangevuld of 
verbeterd (218); duidelijk blijkbaar kan het ge- 
maakt worden, dat hij de drie andere Evangelis- 
ten heeft gekend, en met opzet vitre is 
voorbijgegaan hetgeen in deze reeds stond ops 
teekend (219). 

Het 

(216) Als KUINOEL, MiCHAËLIS, HUG, LANGE 
€n vele anderen, 6 

(c17) Cf. semLeEr ad C, XX, 30, MICHAËLIS, hbe 
S, 876 folgg. 

(218) s. mrcHaëLis Ll. S, 1165 folgg. 

CG19) [lu Ll. S, 183 folgg. 
M 5 
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Het is waar, GEESELER (920) meent den zich 
zoo merkelijk onderscheidenden inhoud van het 

Evangelie van Joannes niet daaruit te moeten af- 
leiden, dat de drie andere Evangeliën hem (reeds 
zouden bekend geweest zijn, maar alleen daar- 
uit, dat bij bekend zou zijn geweest, met den 

algemeen vastgestelden en verbreiden kring van 
verhalen (Erzählungs cyclus), in denwelken de 

andere Apostelen en Evangelisten zich plegen te 
„bewegen, en binnen welken zij, door menigvul- 
dig mondeling verhalen, gewoon waren zich te 
houden. Doch ik twijfele er aan, of deze voor- 

onderstelling wel genoegzaam kan worden geacht, 
om reden te geven van het verschijnsel , hetwelk 

GIESELER uit dezelve wil verklaren, Schoon 
zich toch ook al onder de eerste Evangeliepre- 
dikers zulk een vaste kring van verhalen, als 
GIESEL:R aanneemt, moge hebben gevormd; 

schoon zij zich daaraan mogen hebben gehou- 

den bij hunne mondelinge voordragt van de woor- 

den, daden en lotgevallen van hunnen Mees: 

ter; schiinct daaruit nog niet te volgen, dat Jo-= 
ANNes zich, bij het vervaardigen van schriften 

lijke levensbijzonderheden van zijnen Heer, zoo 

geheel buiten dien kring zou hebben kunnen en 

willen houden, ten zij hem bekend ware , dat er 

reeds 

(220) Historisch-kritisches Versuch üter die Entstehung 

und die frühesten schicksalen der schriflichen Evangelien. 
S, 133 folgg. 

4 
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reeds andere schriftelijke opstellen bestonden, 
welke reeds bevatteden hetgeen in dezen verhaal 

kring was opgenomen. 
Het schijnt veeleer, dat wij moeten vaststel- 

len , dat hij een meer volledig schriftelijk berigt 

van de levensbijzonderheden van jezus zou heb- 

ben gegeven, ten zij hij geweten hebbe, dat an- 
deren hem waren voorgegaan in de schriftelijke 
vermielding van zeer veel, hetwelk niet -alleen 

belangrijk was, maar ook noodzakelijk, om gee 

weten te worden, om den persoon, de lotgeval - 

len en leer van den Verlosser regt te leeren ken- 

nen. Trouwens, dat hij geheel geen gewag maakt 

van de schriften der andere Evangelieschrijvers , 

(waarop GreserLeER zich beroept), kan wel niet 
beschouwd worden als een voldoend bewijs, dat 

hij die schriften niet gekend heeft. Zoozeer het 
toch de gewoonte is der schrijveren van het Nieu- 

we Verbond, om de schriften des Ouden Vere 

bonds aan te halen; zoo zeldzaam is het, dat zij 
zich onderling, of zelfs iets uiet hunne eigene te 
voren vervaardigde schriften aanhalen (ea1). Ja 

zelfs de op de Apostelen gevolgde oudste Chrise 

tenschrijvers zijn veel vlijtiger in hect aanhalen 
van het Oude , dan van het Nieuwe Verbond (292). 

Ik meene dus, in den tijd, wanneer JOANNES 
zijn 

) S% MICHAËLIs, Einl, S, 3. 

2) Dee Ll. KE. Th, S, 37 folgge 
M 4 
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zijn Evangelie geschreven heeft, eene der oor= 
zaken te moeten zoeken van deszelfs zich’zoo- 

geer onderscheidende inrigting; immers in zoo 

ver wij die daarin hebben op,‚te merken „dat hij 

zoo weinig met de andere drie Evangelisten ge= 

meens heeft in zijne berigten, 
Vooral schijnt het mij, dat wij.de reden, 

wrarom JOANNES Evangelie zich zoozeer van 
die der anderen onderscheidt, in de tweede plaats 

hebben te zoeken, in het individuele, hem van de 

andere Evangelisten onderscheidende, van zijn 

persoon en karakter. 

JOANNES, namelijk, was de vriend van JEZUS, 

in den eigenlijksten zin van dat woord , zoo als 

niet een van de overige Discipelen van onzen 

Heer dit was. Allen waren zij -hoogelijk met 
Bem ingenomen , allen gevoelden zij diepe hoog- 
achting voor Hem, allen hadden zij hartelijke 

liefde tot Hem. Allen deelden zij dan ook in de 

zorg en toegenegenheid van hunnen Heer, die 

hen lief had tot den einde toe. Maar tusschen 
JEZUS en JOANNES bestond meer, dan dit al- 

les, tusschen hen bestond vriendschap, in den ei- 

genlijksten en edelsten zin van dat woord, Joan- 

Nes heer dan ook bij uitnemendheid de discipel, 

dien Jezus lief had, en de Evangeliegeschie- 

denis levert een aantal kleinere en grootere bij- 

zorderheden op, welke het bewijzen, dat, gelijk 

enge Fieer de vriend van zoANNES,) ZOO ook de- 
ze 
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ze wederkeerig de vriend van zijnen Meester was 

(223). 

Deze, soANNES boven al zijne medeleerlin- 
gen onderscheidende, vriendschapsbetrekking , 

berustte buiten twijfel op het onderscheidende 

van zijnen aard en aanleg, op het individuele van 

zijn karakter. Uit deze vrien’schapsbertrekking , 

in vergelijking van hetgeen wij verder van so- 
ANNES Weten, mogen wij dan ook vrijelijk“ be= 

sluiten, dat hij een man geweest zij van eenen 
meer verheven’ geest, naar verstand en hart bo- 

ven de andere leerlingen uiestekende , en naar zij- 

nen Meester gelijkende. Buirendien ware er toch 

geene reden te geven, waarom JOANNES, meer 

dan de anderen, in den eigenlijksten zin van het 

woord, een vriend van sezus geweest is. Bo- 
ven hen moet hij hebben uitgemunt in een leven- 

dig gevoel voor het groote en verhevene, waar= 

van men dan ook de duidelijkste sporen in zijne 
schriften ontdekt. Gelijk zijn Meester, zoo on- 

- der- 

(223) Niet oneigenaardig schrijft De GROOT in de 

Voorr. voor zijne Arnot, in Evang. Joan. „ Quod elim 

ALEXANDRUM de amicis suis dixisse memoraut5 

alium esse PrAzAEEzidpov (amcum ALEXANDRI), 
alium @sAoBzoirér (amicum regis); putem ad duos 
Domini Jesu Apostolos sic posse aptari, Ut PEe 

„RUM dicamus maxime O:Aóypigsv (amicum CHRIS- 

» TI), JOANNEM maxime @saarroöy ‘anicum JESU). 
Verg. voorts NIEMEYER Karakterk des Bijbels, sde D. 
bl. 451 volgg. 

YY Y 3 
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derscheidde ook hij zich door fijnheid van op- 
merken, een gevolg van teederheid wan gevoel 
en juistheid en vaardigheid van oordeel. Vooral 
evenaarde hem geen van zijne medeleerlingen’ in 

vaardigheid en fijnheid van gevoel, om, hetgeen 
zijnen Meester kenmerkte, op te merken, 

Voorts verdient het hier ook nog onze opmer- 
king, dat soANNES, toen hij zich bij de bijzon- 

dere aanhangers van den Verlosser voegde, nog 

jong van jaren schijnt te zijn geweest. 
Penkelijk was hij nog in het eerste begin van 

zijnen mannelijken leeftijd, en wel de jongste van 
al de Apostelen; gelijk hij dan ook hen allen 

een’ geruimen tijd heeft overleefd, 
Uit dit onderscheidende van zijn persoon en 

karakter nu, schijnt het mij, dat wij mede, en 

wel grootendeels, de zoo verschillende inrigting 
van zijn Evangelie hebben af te leiden. 

Ten gevolge hiervan, namelijk, is zijn Evangelie 
op cene gansch andere wijze, dan dat der ovcrie 
ge drie Evangelisten ontstaan, en het heeft daar- 

door een gansch ander voork ‘men, Blijkens de 

groote, dikwijls woordelijke, overeenkomst van de 

beristen van MATTH2US, MARCUS CN LUCASs 

hebben deze drie uit ééne gemeene bron geput (224. 
Een 

(204) Sommige hebben wel deze overeenkomst daar= 
vic efgeleid, dat de drie Evangelisten elkanders Evan- 
geliën zouden gekeud en bij hun schrijven gebruikt hebe- 

beu, 
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Een zoogenaamd schriftelijk Ur-Evangelie (oor- 
spronkelijk Evangelie) schijnt wel deze gemeene 

bron niet te zijn geweest (a2s). Veel waar- 

schijnlijker komt het mij, naar het gevoelen van 

GIESELER, VOOr, dat wij dezelve hebben te 

zoeken in eenen, op eene ongedwongene wijze 

en als van zelf, door veelvuldige mondelinge 

herhaling ontstanen kring en vorm van verha- 
len, door hem een mondeling Ur-Evangelie ge- 
noemd (226). Ten minste de gronden door hem 
voor deze meening bijgebragt, en breeder ontwik- 

keld bij hem te lezen (227), schijnen mij alle 
opmerkzaamheid te verdienen. 

Doch, welke ook de gemeene bron moge zijn 
geweest, uit welke MATTHEUS, MARCUS en 

Lucas hunne verhalen hebben geput, en welke 

behoefte zij daaraan mogen hebben gehad, 5o= 

ANNES, als vriend van Jezus, in den eigenlij- 

ken en meer verheven’ zin van dat woord, kon 

er 

ben. — Doch men zie, wat met grond tegen deze mee 

ning kan worden ingebragt, bij cieseLeRl,.l S, 32 folgge 

(aas) Cf, v. wriLnLes Singularin Evang. MARCI, 
P. 197 seq4. KUINOEL Proleg. ad Evang, Matth. S 1, 
en de door hen aangehaalde Schrijvers, vooral GIESE LER 

S 36 folgg. 2 

(226) Anderen voegen hier ook nog korte schriftelijke 

aanteekeningen bij, doch men Zie GIESELER. S. 32 
folgg. 

(2:7) S. ge folgg. 
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er zich zeker niet bij bepalen, en had ook wet 
biet noodig, om uit die bron te putten. 

De bron der berigten, die hij van zijnen Mees- 
ter wilde mededeelen, had hij"in zicèzelven, en _ 
na hetgeen zijne mede-Evangelisten reeds van 
hunnen gemeenschappelijken Meester hadden te 

boek gesteld, kon hij zich dan ook vrij aan zijn 
eigen ‘keus en geest overlaten in het ontwerpén 
en zamenstellen van zijne berigten. kn, dat hij 
êr nu juist ook ín opram, dat, wat wij er in 
vinden, en zoo als wij hect er in vinden, behoeft 

ons wel niet te bevreemden. De andere Evan- 

gelisten voeren, door hunne keuze en wijze van 

verhalen , eene veel grootere menigte van per- 

sonen ten tooneel. Wel blijft yezus daarbij 
steeds de hoofdpersoon, maar de aandacht ver- 

deelt zich toch meer tusschen hen en den Heer. 

Doch, in JOANNES verhaalt, gelijk in zijn hart, 

is Jezus meer alles, schier de eenige, die onze 

aandacht tot zich trekt; zijn persoon is hem zelfs 

meer, dan zijne lotgevallen en daden. Zijn per- 

soon, zoo als Hij in zijne waarde wordt erkend, | 

niskend , aangevochten , vooral zoo als Hij zich 

zelven în zijne waarde, door Goddelijke wijsheid 

en overredingskracht, kenbaar maakt. | 

Zooals je Zus zelf, als vriend, hem meer nog 

in zijne persoonlijke verhevenheid, dan in de 

grootheid zijner daden, of den loop van zijn le- 

ven , voor den geest stond; zoo schildert hij ons 
Hem 
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Hem in zijn Evangelie, De kleine, maar fijne 

aanmerkingen, die zijn verhaal onderscheiden en: 
die. veeltijds zijnen Meester betreffen, zijnde 

vruchten van zijne meerdere fijnheid van gevoe- 

len en opmerken, vooral van hetgeen zijnen Mees= 

te kenmerkt, | 
Wat de redenen en gesprekken , welke hij ver= 

haalt, betreft, vooral als het redenen en gesprek 
ken van jezus zijn, derzelver zoo gansch an« 

dere soort en toon laten zich mede uit het on- 
derscheidende van joaNNes persoon en karak 

ter het best en meest voldoende verklaren. V. ne N- 

eer heeft dit zoo voortreffelijk ontwikkeld, dat 

ik mij gerust ontslagen kan achten van de-moei- 

te, om daarover uit te weiden. Ik verwijze dus 

naar hem (228) en voege er alleen, tot aan- 

vulling, bij, dat de jeugdige kracht van het 

geheugen van den Apostel mede in aanmerking 

verdient te worden genomen, om het ons begrije 

pelijk te maken, hoe hij de gesprekken en rede- 

nen, die hij boekt, in al derzelver wendingen , 
afwijkingen en toespelingen, zóó in zijne ge- 

dachte heeft kunnen bewaren, als hij dezelve ge= 

boekt heeft. 

Dat, eindelijk, de stijl van JoAnnes zich. 
van die der overige Evangelisten aanmerkelijk on- 
derscheidt, en meer met den stijl van zijnen. 

Meese. 

(223) Ll bl, 69 volgg. 
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Meester overeenkomt, in de mededeeling zijner 
hooge gedachten en redenen, laat zich almede 
natuurlijk verklaren uit de vriendschapsberrekking 

tusschen jJoANNES en JEZUS, welke buiten 

twijfel aanleiding heeft gegeven tot eenen meer 

vertrouwelijken omgang en meer vertrouwelijke 
redewisselingen. 

Deze schijnen mij de oorzaken te zijn van de 

zich zoo zeer onderscheidende inrigting van het 
Evangelie van Joannes, Ik ga in de derde plaats 
over tot derzelver 

Toepassing op het stilzwijzen van JOANNES 

aangaande het gebeurde in Gethsemané, 

In de eerste plaats en vooral schijnt mij dan 

die stilzwijgen van JOANNES te moeten, en op 

eene allezins voldoende wijze te kunnen worden 

verklaard, daaruit , dat hij zijne Evangelieberigten 

schreef , nadat de drie andere Evangeliën reeds 

waren te boek gesteld en aan hem bekend gewor= 

den. Even toch, gelijk dit oorzaak is geweest, 
dat hij schier alles, wat MATTHEUS, MARCUS 
en Lucas reeds hadden verhaald, met stilzwijs 

gen is voorbijgegaan, kunnen en mogen wij voor- 

onderstellen, dat dit ook zal geweest zijn de 
oorzaak , waarom hij niet heeft geboekt, wat 
er met zijnen Meester in Gethsemané is voorge- 

val- 
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vallen (e2g). Immers eene bijzondere reden, 
waarom hij dit voorgevallene , meer dan zoovele 

andere daden en levensbijzonderkeden van zijnen 

Meester , van welke hij niet gewaagt , schoon wij 

die bij de andere Evangelisten vermeld vinden, 

zou hebben moeten boeken, kan er niet geacht 

worden te bestaan, Het is waar, het gebeurde in 

Gethsemané is zeer gewigtig, hij bevond zich bo- 
ven anderen meer in de nabijheid van zijnen Mees- 

ter , gedurende deszelfs zieleangst in dien hof, en 

in de vermelding der omstandigheden van deszelfs 

laatste lijden en dood stemt hij meer, dan wel 
bij de berigten van het overige leven van jezus, 

in vele bijzonderheden met zijne medeEvangelis- 
ten overeen. Doch het is reeds opgemerkt, 

dat hij ook andere niet minder gewigtige gebeur- 

tenissen, van welke hij ook de bijzonder be- 

voorregte getuige was, en die door de andere 

Evangelisten verhaald worden, niet heeft opge- 

teekend. En schoon hij meer, dan wel anders, 

met hen overeenstemt in de vermelding der om- 

standigheden van JEZUS laatste lijden en dood, 

is echter die overeenkomst niet zoo groot, dar 

bet ons, uit hoofde van dezelve, zou behoeven re 

bevreemden, dat hij iets, zelfs iets zeer gewig- 

tigs, hetwelk de anderen aangaande de laatste uren 
van 

(229) Cf, Ac. C. DE JONGH Dissert. de J.C. patiente 

ex vero ab Ervangelistis informato. p. 18. seq. 
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van des Verlossers leven verhalen, zou verzwijs 

gen. Eveneens als het voorgevallene in Gethses 

mané toch, gaat hij verscheidene andere zeer ges 

wigtige bijzonderheden van de lijdensgeschiede- 

nis, die wij bij MAT THEUS, MARCUS EN LU- 

CAs aantreffen, met stilzwijgen voorbij. Ik bee 

roep mij hier alleen, op de instelling van hee 

Heilige Avondmaal; de veroordeeling van den 
Verlosser ter dood door den Hoogen Raad, als 
een’ Godslasteraar; het voorgevallene tusschen 
jezus en de twee met Hem gekruisigde moorde- 
naren enz. En geliĳk hij niets heeft opgetee- 

kend van verscheidene bijzonderheden uit de laat: 

ste uren des Verlossers, van welke wij berigt 
vinden bij de andere Evangelisten , zoo heeft ‘hij 

ook weder verscheidene bijzonderheden geboekt; 
die door hen niet worden vermeld. Ja veeleer 

zou het eene afwijking zijn te achten van Joan- 

NES gewoonte en doorgaande manier van verhä- 

len , wanneer hij het reeds door drie Evangelis- 
ten verhaalde, omtrent het gebeurde met zijnen 

Meester in Gerhsemané, ook in zijn Evangelie 
had opgenomen, dan nu hij dat mee stilzwijgen 
voorbijgaat. Want in zijn geheel Evangelie, tot 
aan de liĳdensgeschiedenis toe, komt wel naat- 

welijks iets voor, behalve de wonderbare spijzi- 

ging der vijfduizend mannen, hetwelk wij ook 

bij de ándere drie Evangelisten lezen , en ook in 
“de 



JEZUS 1x GETHSEMANÉ. 193 

apen grererelenade genden: zgeen 
daarvan niet zeer overvloedig, 
Wanneer wij dus alleen onder het oog hou- 

den, dat Joanses na de andere Evangelisten 
zijn Evangelie heeft geboekt, en ‚ten gevolge van 

dien, aan herzelve eene bijzondere inrigting heeft 
gegeven , behoeven wij er ons wel niet over te 
verwonderen, dar hij het gebeurde in Gerhse- 
mané niet heeft vermeld. Veeleer schijne hec 

door MATTHEUS, Marcus en Lucas ver- 
haald, bij voorbeeld wan de verloochening van 

PETRUS, breedvoerige melding maakt, en de 

de het voorgevallene in Gerhsemané. 
Doch bij dit in de eerste plaats aangevoerde, 

schijnt mij, ter redegeving van dit stilzwijgen , 

nog meer te kunnen worden gevoegd, oncieend 
uie het individuele van zja persoon en karakter ‚ 

hetwelk eenen blijkbaren en grooten invloed 

heeft gehad op de geheele inrigting van zijn 
Evangelie. Her een en ander, hiertoe berrekké. 

lijk, acht ik hier ook nog eene nadere ontvalt 

wing waardig. Als vriend van yrzus, en vete 

heven van geest boven zijne mede-E vangelisten , 
gelijk boven alle Apostelen des Heeren, is, gee 

lijk wij zagen, zijn Evangelie op eene gansch 
8 u 
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andere wijze, dan de drie overige, ontstaan. Vere 
re van zich te houden ‚binnen den, vasten. kring 

van verhalen, in welken MAT THEUS, MAR C/US 

en-LU.C as zich doorgaands hielden , en, wel zoo, 

dat-zij vaak woordelijk overeenstemnien „gaat- hij 

zijnen eigenen weg „ op welken hij. doorgaans van 

hen afwijkt. Zich aan hunnen verhaalkring niet 

bindende en ook niet, behoevende te- binden „ be- 

hoefde. hij dan ook in zijne berigten, niet opte 

nemen, en-kunnen wij erniet in verwachten, 
shet gebeurde met zijnen Meester. in, Gerhsemané. 

De andere Evangelisten mogen dit. daarom allen 

hebben opgeteekend „ om dat zij, het, wie „weet 

koe dikwijls? onderling en met anderen hadden 
besproken, en het zich zoo van zelf,gevormd’ 

had tot een. hoofdbestanddeel van hunne Evan- 
„gelieberigten , of. om dat zij. hiet allen vonden im 
die bron (welke die dan ook moge geweest zijn), 

waaruit zij. blijkbaar al hunne berigten hebben 

„geput; bij JOANNES, die geheel zijnen eigenen 

weg ging’, ‘behoefde dit alchans. het geval niet te’ 

_te.zijn; re minder, wanneer daarvoor bij hem gee- 

„ue bijzondere redenen bestonden. _ En, inplaats, 

„dar wij: eenigen grond zouden hebben, om die 

wast te stellen „ schijnt veeleer her. tegendeel te 

blijken. 5 

Immers het gebeurde in Gerbsemané. is-niet 

van zelk eenen gelijksoortigen aard „met „den 

„everigen inhoud van joAN NES vangelie, dat’ 

dit 
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dit voor hem ecne bijzondere reden (zou hebs 

Ben opdêleverd, om het verhaal daarvan ook if 

zijn Evangelie óp te nemen. “ Veeleer zou éen 

verhaal daarvan minder hebben overeengéstemd 
met den doorgaanden inhoud van zijne berigten, 

zöo als die zich, ten gevolge van zijn karakters, 
hebben gevormd. Dat gebeurde toch is miet éen 
voorval; hetwelk aanleiding gaf tot minder of 
meerder uitvoerige redenen of gesprekken, om 
welker wil hetzelve zou kunnen zijn geboekt. 

En, zelfs tot in het verhaal van het met Jezus 

voorgevallene in zijne laatste urèn door joAN- 
Nes, heerschte dat kenmerkende , dat hij onsfg- 

zus meer sprekende en redewisselende voorstelt, 
dan de andere Evangelieschrijvers. Ik beroep mij, 
ten bewijze hiervan, op de afscheïdsgeprekken 
van JEZUS met zijne jongeren en zijn laatste 

„gebed, ons door JOANNES geboekt, Hoofdst. 
XIV — XVIJ. en de redewisselingen van den Ver- 
losser met PrLATUS, die hij ook schier alléen 
heeft opgereekend, Hoofdst. XVIII: 33-38, 
en XIX: grit, en van weike de andere’ Evâne 

gelisten ons bijna niets verhalen , maar veelnsecer 

“van hetgeen PiLArus met en tegen de “schare 
van Jezus heeft gesproken. Verder , bij’ het ge. 

beurde in Gechsemané vertoont jezus zich min- 

sder in die verhevenheid en grootheid, in welke 

JOANNES zich Hem het meest en liefst schijne 

te hebben voorgesteld, en in welke hij Hemons, 

N 2 als 
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als vriënd van en meer gelijk gestemd met zijnen 
„Meester, zoo treffelijk afmaalt, en ook dit kon 

hem dus geene bijzondere aanleiding geven, om 

dat gebeurde te vermelden. Hert is, waar , hij stelt 
ons Jezus wel voor, als, bij eene andere _ge- 
legenheid (230), diep ontroerd door de levendige 
voorstelling van zijn naderend einde, Doch hoe 
spoedig en met hoeveel minder strijd, dan in Geth- 
semané, verheft Hij zich, bij die gelegenheid, 

weder tot zijne gewone hoogte! En schoon jo- 
ANNES Zich zeker, evenmin als de andere Apos- 
telen, zijnes Meesters, zelfs in zijne diepste ver- 
nedering , schaamde, ziet hij echter in Hem ; zelfs 

in zijn laatste lijden, meer den hoogen en ver- 

hevenen, dan den diep vernederden. 
„Men vergelijke slechts hetgeen hij verhaalt 
van het voorgevallene bij des Verlossers gevan- 
genneming (231), en het door Hem gesprokene 

bij zijn verhoor voor PrLATUS (232). 

Eindelijk moge het gebeurde in Gethsemané 

voor het meer fijne-en teedere gevoel voor vriend- 

schap,-die JoANNEs jegens zijnen Meester had, 
ook wel geene zeer aangename herinneringen heb- 

ben achtergelaten, daar hij zich bij gelegenheid 

daarvan zoo weinig als een trouw vriend van den 
Verlosser had gedragen , dat bij zelfs geen “uur 

met 

230) Joan. XII: 27, (231) B. XVIII: 4 volgge 

232) Hoofd, XVII[: 36, 37, XXe: Ike 



„JEZUS in GETHSEMANÉ, 197 
%: Ke 

miet Hem had kunnen waken. En ook úit dien 
hoofde heeft hij wel geene bijzondere reden of 
aandrang gehad, om dit gebeurde te vermelden. 

En hiermede stap ik ook van het tweede ge- 

deelte dezer Verhandeling af, terwijl ik mij vlei= 

je, dat het aangevoerde genoegzaam kan worden 
geacht, om te doen blijken, dar, uic her stl- 
zwijgen van JOANNES nopens de zieleangst van 

jezus in Gethsemané, geenen gegronden twijfel 
kan ontleend worden tegen de geloofwaardigheid 
van hetgeen de overige Evangelisten dienzangaan- 
de verhalen (233). 

Moge het Gode behagen mijnen arbeid te zes 
genen ter bevordering van eerbiedige hoogach- 
ting en hartelijke liefde voor Hem, die ons het 

eerst zoo uiinemend heeft lief gehad! 

ZINSPREUKS 

mt N22 _ b 2 
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THEOPHYLACTUS. 

(233) Dar die salzwijgen , ook tegen ce geloofwaardig 
beid van JOANNES, geenen gegronden twijfel oplevert, 

kan meo overwuigend betoogd zien door GOLD HORN IL, 
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